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Anotace

Přehled
o řešení projektu
v roce 2015

Vysoké školy nesou odpovědnost za kvalitu vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností. K naplnění této
odpovědnosti je nezbytné vybudovat systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností. Tyto systémy vychází z obecných principů hodnocení kvality, nicméně specifita
vysokoškolské činnosti a zaměření jednotlivých vzdělávacích oblastí na vysokých školách vede
k výrazným odlišnostem v systémech vnitřního hodnocení kvality činností na jednotlivých vysokých
školách. Oblasti vzdělávání veterinárního, zemědělského a potravinářského zaměření spolu obsahově
souvisejí a mohou se proto při vytváření systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností výrazně podporovat. S využitím jedinečných synergií v činnostech vysokých
škol zaměřených na veterinární, zemědělské a potravinářské vysokoškolské vzdělávání lze proto
vytvořit pro jednotlivé vysoké školy tohoto zaměření systémy vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a souvisejících činností na úrovni, která využije společný potenciál zapojených vysokých škol.
Předmětem projektu je vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností na zapojených vysokých školách opírající se o jejich společný potenciál
a využívající synergie těchto vysokých škol vyplývající z obsahové blízkosti jejich činností. Zapojenými
vysokými školami jsou Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká zemědělská univerzita
v Praze, Mendelova univerzita v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a předmětem
zpracování jsou oblasti vzdělávání zaměřené na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Výstupem řešení projektu bude naplnění povinnosti vyplývající z novely vysokoškolského zákona
(návrhu), z Dlouhodobého záměru MŠMT na rok 2016 až 2020, a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací,
tvůrčí a souvisejících činností na vysokých školách ve smyslu vypracování systému hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností veterinárního, zemědělského a potravinářského zaměření
pro zapojené vysoké školy. Vypracované systémy vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách budou plnit své poslání v udržování
a zvyšování kvality činností na zapojených vysokých školách. Při realizaci projektu bude jako jeden
z podpůrných materiálů využita Rámcová metodika „Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací a tvůrčí a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách, která vznikla rámci
projektu IPN KREDO“.
Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo
a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce
roku 2015.
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
Cíle stanovené v návrhu projektu
výstupů k datu předání této žádosti
Cíl

-

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

-

Zdůvodnění
projektu/ analýza
potřeb

Odkaz na
dlouhodobý záměr
(přesná citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)

Potřeba projektu vyplývá z navrhované změny v právních předpisech regulujících vysokoškolské
prostředí, která na úrovni novely zákona o vysokých školách stanovuje právní povinnost pro
jednotlivé vysoké školy vybudovat systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících
činností. Potřeba projektu vyplývá ze vzniku nového dokumentu na úrovni Evropské unie Europeans
Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG) z roku 2015, který
nastavuje potřebnost a úroveň systémů zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a souvisejících činností na vysokých školách. Potřeba projektu vyplývá z koncepce MŠMT obsažené
v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizace na rok 2016, která vymezuje
problematiku kvality na vysokých školách ve smyslu budování systémů zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností jako svoji prioritu č. 1. Potřeba projektu
vyplývá z přínosu sdílení znalostí a zkušenosti souvisejících vzdělávacích oblastí – veterinárního,
zemědělského a potravinářského zaměření umožňující vytváření systémů vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností, a to na vyšší úrovni, než by bylo možné na každé vysoké
škole samostatně. Potřeba systému vnitřního hodnocení kvality pro zapojené vysoké školy ve
veterinárním, zemědělském a potravinářském zaměření vyplývá z odpovědnosti zúčastněných
jednotlivých vysokých škol za kvalitu vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností.
Centralizovaný projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020,
a to jeho prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy nastaví vysoké standardy
kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a
kompetence absolventů studijních programů.
Centralizovaný projekt je v souladu s Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016,
a to s jeho prioritním cílem č. 1 Zajišťování kvality, v jeho části: Vysoké školy nastaví vysoké standardy
kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a
kompetence absolventů studijních programů.
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Cíle projektu

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1

Propojení potenciálu zapojených vysokých škol a synergie vyplývající z obsahové
blízkosti jejich činností na úrovni vytvoření společné pracovní komise
k vypracování systémů vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách, a to vyšší úrovně, než
by bylo možné na každé vysoké škole samostatně.

31.1.2016

2

Vypracování systému vnitřního hodnocení kvality činností vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností veterinárního zaměření.

31.12.2016

3

Vypracování systému vnitřního hodnocení kvality činností vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností zemědělského zaměření.

31.12.2016

4

Vypracování systému vnitřního hodnocení kvality činností vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností potravinářského zaměření.

31.12.2016

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.
Cíl (uveďte číslo
z předchozí tab.)

Termín

1

Vytvoření společné pracovní komise k vypracování systémů
vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách, a to
vyšší úrovně, než by bylo možné na každé vysoké škole
samostatně.

1

31.1.2016

2

Dokument obsahující systém vnitřního hodnocení kvality
vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností veterinárního
zaměření.

2

31.12.2016

3

Dokument obsahující systém vnitřního hodnocení kvality
vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností zemědělského
zaměření.

3

31.12.2016

4

Dokument obsahující systém vnitřního hodnocení kvality
vzdělávacích,
tvůrčích
a
souvisejících
činností
potravinářského zaměření.
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31.12.2016

č.

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

3

Organizace a řízení
projektu

Podstatou projektu je propojení potenciálu zapojených vysokých škol a synergie vyplývající
z obsahové blízkosti jejich činností k vypracování systémů vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích,
tvůrčích a souvisejících činností na jednotlivých zapojených vysokých školách, a to vyšší úrovně, než
by bylo možné na každé vysoké škole samostatně. Projekt proto bude mít společnou komisi vysokých
škol, v níž se propojení potenciálu zapojených vysokých škol a synergie vyplývající z obsahové blízkosti
veterinárního, zemědělského a potravinářského zaměření činností bude realizovat. Komise bude
řízena koordinátorem projektu a budou v ní mít zastoupení všechny zapojené vysoké školy. Komise
bude vypracovávat koordinační postupy řešení projektu a stanovovat společné ukazatele k vnitřnímu
hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností na zapojených jednotlivých vysokých
školách. Na jednotlivých vysokých školách budou na tuto činnost navazovat pracovní skupiny, které
rozpracují výstupy společné komise vysokých škol na podmínky jednotlivých vysokých škol
a stanoveného veterinárního, zemědělského a potravinářského zaměření. Na tyto výstupy bude
navazovat draft dokumentů obsahujících popis systému zaměřeného na vnitřní hodnocení kvality
činností na zapojených vysokých školách. Výstupem projektu budou dokumenty obsahující popis
systému zaměřeného na vnitřní hodnocení kvality činností vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na
zapojených vysokých školách (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - VFU Brno, Česká
zemědělská univerzita v Praze - ČZU Praha, Mendelova univerzita v Brně - MENDELU, Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze – VŠCHT Praha).

Harmonogram

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
Termín
zahájení

Termín
ukončení

15.1. 2016

31.1. 2016

2

Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení kvality vzdělávací
činnosti na zapojených vysokých školách.

1.2.2016

30.10. 2016

3

Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení kvality tvůrčí
činnosti na zapojených vysokých školách.

1.2.2016

31.10. 2016

4

Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení kvality souvisejících
činností na zapojených vysokých školách.

1.2.2016

31.10.2016

5

Vytvoření draftu dokumentů obsahujících popis systému
zaměřeného na vnitřní hodnocení kvality činností na
zapojených vysokých školách.

1.11.2016

30.11.2016

6

Vytvoření konečných dokumentů obsahujících popis systému
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících
činností na zapojených jednotlivých vysokých škol.

1.12.2016

31.12.2016

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

č.

Vytvoření společné pracovní komise k vypracování systémů
vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností na zapojených jednotlivých vysokých
školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné na každé
vysoké škole samostatně.

1

Realizační tým

Uveďte plán personálního zajištění.
č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prorektor VFU Brno

2

Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
prorektorka ČZU Praha

3

Doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
prorektorka MENDELU

4

Doc. Ing. Jan Masák, CSc.
proděkan FPBT VŠCHT Praha

Činnosti

4

Koordinace projektu a řízení dílčí části
projektu orientované na činnosti
s veterinárním zaměřením se specifitou
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Koordinace projektu a řízení dílčí části
projektu orientované na činnosti se
zemědělským zaměřením se specifitou České
zemědělské univerzity v Praze.
Koordinace projektu a řízení dílčí části
projektu orientované na činnosti se
zemědělským zaměřením se specifitou
Mendlovy univerzity v Brně.
Koordinace projektu a řízení dílčí části
projektu orientované na činnosti
s potravinářských zaměřením se specifitou
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Přehled
o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

2017

-

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2018
2019

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností bude zaveden
a udržován na zapojených vysokých školách (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT
Praha) pro veterinární, zemědělské a potravinářské zaměření ve smyslu novely zákona
o vysokých školách, požadavků vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na
období 2016 – 2020 a její aktualizace na rok 2016, požadavků Dlouhodobých záměrů
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti zapojených
vysokých škol a jejich aktualizace na rok 2016 a z odpovědnosti jednotlivých vysokých škol
za udržování kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností, a to v následujícím období
navazujících let 2017 až 2020.

Poznámka:
Projekt je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizací na rok 2016,
a to prioritním cílem č. 1 (Zajišťování kvality): Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy kvality
všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a kompetence
absolventů studijních programů.
Projekt je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok
2016 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha) na
úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno, ČZU Praha,
MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Klíčové aktivity projektu směřují k naplnění cíle, tj. vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno,
ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Udržitelnost projektu je zajištěna na úrovni jednotlivých vysokých škol v následujícím období (v projektu
vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti zapojených vysokých škol na období 2016 až
2020).
Výše požadovaných finančních prostředků vychází z velmi vysokého rozsahu intelektuální činnosti řešitelského
týmu a širších pracovních skupin na jednotlivých vysokých školách směřující k vytvoření systému vnitřního
hodnocení kvality pro jednotlivé vysoké školy VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na
veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
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Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2015

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2015.
Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
výstupů k datu předání této žádosti

Cíl

-

Cíl

-

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

Cíle dílčí
části
projektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1

Propojení potenciálu zapojených vysokých škol a synergie
vyplývající z obsahové blízkosti jejich činností na úrovni
vytvoření společné komise vysokých škol k vypracování
systémů vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností na jednotlivých zapojených
vysokých školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné na
každé vysoké škole samostatně.

31.1.2016

2

Vypracování systému vnitřního hodnocení kvality činností
vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností veterinárního
zaměření.

31.12.2016

3
4
5
Plnění
kontrolovatelných
výstupů
dílčí části
projektu

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.

č.

1

2

Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Vytvoření společné komise vysokých škol
k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na jednotlivých vysokých školách, a to
vyšší úrovně, než by bylo možné na každé
vysoké škole samostatně.
Dokument obsahující systém vnitřního
hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a
souvisejících činností veterinárního zaměření.
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Cíl
(uveďte
číslo z
předchozí tab.)

Termín

1

31.1.2016

2

31.12.2016

Harmonogram dílčí
části
projektu

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

Termín ukončení

15.1. 2016

31.1. 2016

2

Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací činnosti se zaměřením na
veterinární lékařství se specifitou
orientovanou na Veterinární a farmaceutickou
univerzitu Brno.

1.2.2016

30.10. 2016

3

Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality tvůrčí činnosti se zaměřením na
veterinární lékařství se specifitou
orientovanou na Veterinární a farmaceutickou
univerzitu Brno.

1.2.2016

31.10. 2016

4

Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality souvisejících činností se zaměřením na
veterinární lékařství se specifitou
orientovanou na Veterinární a farmaceutickou
univerzitu Brno.

1.2.2016

31.10.2016

1.11.2016

30.11.2016

1.12.2016

31.12.2016

1

5

6

Realizační
tým

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)
Vytvoření společné komise vysokých škol
k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na zapojených jednotlivých vysokých
školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné
na každé vysoké škole samostatně.

Termín zahájení

č.

Vytvoření draftu dokumentů obsahujícího
popis systému zaměřeného na vnitřní
hodnocení kvality činností se zaměřením na
veterinární lékařství se specifitou
orientovanou na Veterinární a farmaceutickou
univerzitu Brno.
Vytvoření konečných dokumentů obsahujících
popis systému vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností se
zaměřením na veterinární lékařství se
specifitou orientovanou na Veterinární a
farmaceutickou univerzitu Brno.

Uveďte plán personálního zajištění
Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

č.

Činnosti

1

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prorektor

2

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor

3

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D. děkan Fakulty
veterinárního lékařství

4

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.,
děkanka Fakulty veterinární hygieny a
ekologie

5

Ing. Alena Moltašová

6

Další pracovníci univerzity působící
v konkrétních činnostech univerzity

7

Koordinace projektu na VFU Brno a realizace
dílčí části projektu orientované na činnosti
s veterinárním zaměřením se specifitou
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti s veterinárním zaměřením.
Realizace dílčí části projektu orientované na
činnosti s veterinárním zaměřením v obsahu
zahrnujícího veterinární lékařství.
Realizace dílčí části projektu orientované na
činnosti s veterinárním zaměřením v obsahu
zahrnujícího veterinární hygienu, ochranu
zvířat a welfare, bezpečnost a kvalitu
potravin.
Administrativní podpora projektu.
Vypracování podkladů pro stanovení
ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností s veterinárním zaměřením.

Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace
2017

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

-

2018
2019

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností bude zaveden
a udržován na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno pro veterinární zaměření ve
smyslu novely zákona o vysokých školách, požadavků vyplývajících z Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro
oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizace na rok 2016, požadavků
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí
činnosti VFU Brno a jeho aktualizace na rok 2016 a z odpovědnosti Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno za kvalitu vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností, a to
v následujícím období navazujících let 2017 až 2020.

Poznámka:
Dílčí část projektu je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizací na
rok 2016, a to prioritním cílem č. 1 (Zajišťování kvality): Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké
standardy kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti
a kompetence absolventů studijních programů.
Dílčí část projektu je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2016 – 2020, a to části
5.2. Zajišťování kvality písmena a) vytvoření systému zjišťování a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě se
zaměřením na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost
a kvalitu potravin, nezávadnost potravin v gastronomii a na farmacii pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací
a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016, a to části
5.2. Zajišťování kvality písmena a) vytvoření systému zjišťování a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě se
zaměřením na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, bezpečnost
a kvalitu potravin, nezávadnost potravin v gastronomii a na farmacii pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávací
a tvůrčí činnosti a souvisejících činností.
Dílčí část projektu je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy
pro rok 2016 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT
Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno,
ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Klíčové aktivity dílčí části projektu směřují k naplnění cíle, tj. vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU
Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Udržitelnost dílčí části projektu je zajištěna na úrovni jednotlivých vysokých škol v následujícím období
(v projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým
záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU Brno na období 2016
až 2020).
Výše požadovaných finančních prostředků pro dílčí část projektu vychází z velmi vysokého rozsahu intelektuální
činnosti řešitelského týmu a širších pracovních skupin na jednotlivých vysokých školách směřující k vytvoření
systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality pro jednotlivé vysoké školy VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU,
VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
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Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

Celý projekt
1.

Kapitálové finanční prostředky

0

2.

Běžné finanční prostředky

9 936

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

9 936

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno)

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1.

Kapitálové finanční prostředky

0

2.

Běžné finanční prostředky

2 484

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

2 484

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU PRAHA)

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1.

Kapitálové finanční prostředky

0

2.

Běžné finanční prostředky

2 484

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

2 484

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
1.

Kapitálové finanční prostředky

0

2.

Běžné finanční prostředky

2 484

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

2 484

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (přidejte tabulky dle potřeby)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1.

Kapitálové finanční prostředky

0

2.

Běžné finanční prostředky

2 484

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

2 484
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Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část
projektu, kterou řeší, v následující tabulce:
ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
(VFU Brno)
1. Kapitálové finanční prostředky

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Stavební úpravy

0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

1735

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

590

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

50

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

9

2.7

Stipendia

100

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

10

2484

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.6

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné na ustanovení a první setkání členů společné
pracovní komise.
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje
náklady na mzdy jednotlivých expertů společné komise
vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci
prostředků na hlavního koordinátora projektu, 3 hlavní
experty, 10 dalších expertů univerzity a 1
administrativního pracovníka. Výše položky odpovídá
značnému rozsahu intelektuální práce a vysoké úrovni
expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy při
vypracovávání ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností a vytvoření komplexního systému vnitřního
hodnocení kvality vysoké školy.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu –
položka představuje povinné odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka
představuje náklady na materiálové zajištění činnosti
jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a
pracovní skupiny, tzn. zejména tonery do tiskárny a
kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly,
pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný
materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci
projektu.
Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné pro druhé a další setkání členů společné
pracovní komise.
Stipendia – položka představuje náklady na stipendia
studentů, kteří se budou podílet na vypracovávání
ukazatelů kvality týkajících se studentů.

Souvislost s ostatními
podávanými projekty
0

Cíl (uveďte cíl
z tabulky „Cíle
projektu“)

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Plnění
kontrolovatelných
výstupů“)

1

1

1

2

2

1735

2

2

590

2

2

50

2

2

8

2

2

100

Částka
(v tis. Kč)

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2016.
není

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

5

Studenti se budou podílet na vypracovávání ukazatelů kvality týkajících se studentů, a to
zejména v části zaměřené na kvalitu vzdělávání (1 student Bc, 2 studenti Mgr, 2 studenti
DSP).
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Jm6no rektora:

Prof. MVDr. lng. Pavel Suchli, CSc.
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Podpis:

Prohlaiuji,

iestn6
prohlii5eni

Ze

aktivity, na kter6

Skola

Datum:

25dd finandni dotaci v rdmci
rozvojov6ho projektu, nejsou
financovdny z jin'ich zdroj0.

Razitko Skoly:
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Rozvojovri projekt na rok 2016
FormulSi pro centralizovan6 nloiektyprg vjce. r_fol, na jejichZ ie5eni se podileji
vsecnny zucasrnene sKory

Program:
I Program na podporu vzdjemn6 spoluprdce vysokfch Skol
Nizev projektu: Syst6m vnitiniho hodnoceni kvality vzdillSvaci a tvririf iinnosti
souvisejicich iinnosti veterindrniho, zemid6lsk6ho a potravindisk6ho zam6ieni

a

vyuZivajfcf synergie zapojenych vysokych Skol
Obdobiie5eniprojektu: I

Oa: fS. L2OIG

Do:31. L2.?OLG

Poiadavek na dotaci ze st6tniho rozpoitu v roce 2015 ukazatel | (v tis. Ki):
V tom bEin6 finanini
Celkem:

V tom kapitiilov6

prostiedkv:

Na cel'i projekt

(vyplni pouze koordin5tor)
Na

.,x
v5

dilti idst piedkliidajici

prostiedkv:

9936

9936

0

2484

2484

0

finanini

zArnoru[ rruronuRce
Koordindtor cel6ho projektu
Jm6no

Prof, MVDr. Vladimir Veierek, CSc., MBA

5t<ola

Veterin6rni a farmaceutickd univerzita Brno

zfiastn6n6

Veterindrni a farmaceutickd univerzita Brno
ieskii zemEd6lskd univerzita v Praze
Mendelova univerzita v BrnE
Vysokii Skola chemicko-technologickd v Praze

Skoly:

Re5itel piedkliidan6

dilii

Kontaktni osoba

6iisti

P
S

Jm6no:
Podpis:
Skota:

gr,

prof. Ing. Jiii

ov6

CSc.

UlluJta
zemdddlskd
rzita v Praze

Kamfck6 129

-

zem6d6lskd
zita v Praze
Kam'ickd 129

-

t65 2L Praha 6
Suchdol / www,czu.cz

Suchdol

Telefon:

+420224 382 933

+420224 382 933

E-mail:

sedmikova@ af .czu.cz

sedmikova

Adresa/Web:

t65 2t

Praha 6

/ www.czu.cz

@ af

.czu.cz
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R

Rektor
Balik,

Skoly

Česká zemědělská univerzita v Praze
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2015

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2015.
Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
výstupů k datu předání této žádosti

Cíl

-

Cíl

-

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

Cíle dílčí
části
projektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1

Propojení potenciálu zapojených vysokých škol a synergie
vyplývající z obsahové blízkosti jejich činností na úrovni
vytvoření společné komise vysokých škol k vypracování
systémů vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností na jednotlivých zapojených
vysokých školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné na
každé vysoké škole samostatně.

31.1.2016

2

Vypracování systému vnitřního hodnocení kvality činností
vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností
zemědělského zaměření.

31.12.2016

3
4
5
Plnění
kontrolovatelných
výstupů
dílčí části
projektu

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.

č.

1

2
Harmonogram dílčí
části
projektu

Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Vytvoření společné komise vysokých škol
k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na jednotlivých vysokých školách, a to
vyšší úrovně, než by bylo možné na každé
vysoké škole samostatně.
Dokument obsahující systém vnitřního
hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a
souvisejících činností zemědělského zaměření.

Cíl
(uveďte
číslo z
předchozí tab.)

Termín

1

31.1.2016

2

31.12.2016

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín zahájení
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Termín ukončení

Vytvoření společné komise vysokých škol
1

2

3

4

5

6
Realizační
tým

k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na zapojených jednotlivých vysokých
školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné
na každé vysoké škole samostatně.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací činnosti se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality tvůrčí činnosti se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality souvisejících činností se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
Vytvoření draftu dokumentů obsahujícího
popis systému zaměřeného na vnitřního
hodnocení kvality činností se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
Vytvoření konečných dokumentů obsahujících
popis systému vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností se
zaměřením na zemědělství se specifitou
orientovanou na ČZU Praha.

15.1. 2016

31.1. 2016

1.2.2016

30.10. 2016

1.2.2016

31.10. 2016

1.2.2016

31.10.2016

1.11.2016

30.11.2016

1.12.2016

31.12.2016

Uveďte plán personálního zajištění
Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

č.

Činnosti

1

Prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
prorektor

2

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Dr.h.c.
rektor

3

Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
prorektor

4

Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
prorektor

5

Doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
prorektor

6

Doc. Michal Lošťák, Ph.D.
prorektor

Koordinace projektu na ČZU Praha a
realizace dílčí části projektu orientované na
zemědělské zaměření v oblasti agrobiologie
se specifitou ČZU Praha.
Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti se zemědělským zaměřením
v obsahu zahrnujícího související činnosti se
specifitou ČZU Praha.
Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti se zemědělským zaměřením ve
vzdělávací činnosti se specifitou ČZU Praha.
Podíl na realizaci částí projektu týkající se
oblastí environmentální a lesnické.
Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti se zemědělským zaměřením
v obsahu zahrnujícího tvůrčí činnost se
specifitou ČZU Praha. Podíl na realizaci částí
projektu týkající se zemědělsko-ekonomické
oblasti.
Realizace dílčí části projektu orientované na
činnosti se zemědělským zaměřením
v obsahu zahrnujícího související činnosti se
specifitou ČZU Praha. Podíl na realizaci částí
projektu týkající se oblastí zemědělskotechnických.
Realizace částí projektu týkajících se
zemědělsko-ekonomické oblasti.

7

Ing. Lenka Křivohlávková, Ph.D.

Administrativní podpora projektu.

8

Další pracovníci univerzity působící
v konkrétních činnostech univerzity

Vypracování podkladů pro stanovení
ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností se zemědělským zaměřením se
specifitou ČZU Praha.
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Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace
2017

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

-

2018
2019

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností bude zaveden
a udržován na České zemědělské univerzitě v Praze pro zemědělské zaměření ve smyslu
novely zákona o vysokých školách, požadavků vyplývajících z Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro
oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizace na rok 2016, požadavků
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí
činnosti ČZU Praha a jeho aktualizace na rok 2016 a z odpovědnosti České zemědělské
univerzity v Praze za kvalitu vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností, a to v následujícím
období navazujících let 2017 až 2020.

Poznámka:
Dílčí část projektu je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizací na
rok 2016, a to prioritním cílem č. 1 (Zajišťování kvality): Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké
standardy kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a
kompetence absolventů studijních programů.
Dílčí část projektu je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační a další tvůrčí činnosti České zemědělské univerzity v Praze na období 2016 – 2020, a to Prioritní oblast
5: Koncepční, transparentní, efektivní a udržitelně řiditelná univerzita, Prioritní cíl 5: Rozvíjet koncepční formy
řízení univerzity, které vycházejí z kvalitních dat o situaci na ČZU, čímž podporují transparentnost prováděných
aktivit a umožňují efektivní využívání dostupných zdrojů, včetně udržitelného nakládání s nimi a Aktualizací
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti České
zemědělské univerzity v Praze na rok 2016, a to pro Prioritní oblast 5 Prioritní cíl 5: Horizontální priorita 1
Vzdělávací univerzita: 1. Pokračovat v kontinuálním a pravidelném sběru a vyhodnocování dat o přístupu ke
studiu, studijní úspěšnosti, sociálních záležitostech studentů, uplatnitelnosti absolventů, požadavcích vnějšího
prostředí směrem k univerzitě, socio-demografickém a odborném profilu zaměstnanců a dalších jako podkladů
pro kvalitní rozhodování o směřování pedagogických aktivit; mechanismy sběru a analýzy dat neustále
zkvalitňovat především ve vztahu k zavádění nových mechanismů kontroly kvality dat. Horizontální priorita 2
Tvůrčí univerzita: 1. Podporovat relevantní a pravidelný sběr a vyhodnocování výsledků výzkumu, vývoje a
dalších tvůrčích aktivit s důrazem na jejich kvalitu, a tak přispívat k udržitelnému řízení vědy, výzkumu a dalších
tvůrčích činností na všech úrovních spravování (governance) univerzity.
Dílčí část projektu je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy
pro rok 2016 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT
Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno,
ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Klíčové aktivity dílčí části projektu směřují k naplnění cíle, tj. vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU
Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Udržitelnost dílčí části projektu je zajištěna na úrovni jednotlivých vysokých škol v následujícím období (v
projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ČZU Praha na období 2016 až 2020).
Výše požadovaných finančních prostředků pro dílčí část projektu vychází z velmi vysokého rozsahu intelektuální
činnosti řešitelského týmu a širších pracovních skupin na jednotlivých vysokých školách směřující k vytvoření
systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality pro jednotlivé vysoké školy VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU,
VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
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Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část
projektu, kterou řeší, v následující tabulce:
ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU Praha)

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Stavební úpravy

0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

1735

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

590

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

50

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

9

2.7

Stipendia

100

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

17

2484

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.6

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné na ustanovení a první setkání členů společné
pracovní komise.
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje
náklady na mzdy jednotlivých expertů společné komise
vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci
prostředků na 6 hlavních expertů, 6 dalších expertů
univerzity a 1 administrativního pracovníka. Výše položky
odpovídá značnému rozsahu intelektuální práce a vysoké
úrovni expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy
při vypracovávání ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností a vytvoření komplexního systému vnitřního
hodnocení kvality vysoké školy.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu –
položka představuje povinné odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka
představuje náklady na materiálové zajištění činnosti
jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a
pracovní skupiny, tzn. zejména tonery do tiskárny a
kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly,
pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný
materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci
projektu.
Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné pro druhé a další setkání členů společné
pracovní komise.
Stipendia – položka představuje náklady na stipendia
studentů, kteří se budou podílet na vypracovávání
ukazatelů kvality týkajících se studentů.

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Cíl (uveďte cíl
z tabulky „Cíle
projektu“)

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Plnění
kontrolovatelných
výstupů“)

1

1

1

2

2

1735

2

2

590

2

2

50

2

2

8

2

2

100

Částka
(v tis. Kč)

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2016.

0
není

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

5

Studenti se budou podílet na vypracovávání ukazatelů kvality týkajících se studentů, a to
zejména v části zaměřené na kvalitu vzdělávání (1 student Bc, 2 studenti Mgr, 2 studenti
DSP).
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Jm6no rektora:

Prof. Ing. Jiii Balik,

24

Podpis:

destn6
prohliiSeni

ProhlaSuji, Ze aktivity, na kter6 Skola
Zddd finandni dotaci v riimci
rozvojov6ho projektu, nejsou

financov6ny

z

Datum:

jin'ich zdroj0.

CSc.

I

I -10- 2015
desrA

Razitko Skoly:

19

ZEMtiDfiLSKA
UI\JIVERZITA

/

vysoKA Srom: MENDELovA uNtvERztrA v enNtE

Rozvojovri projekt na rok 2015
F

o r m u |6

i p ro ce n t ra

Iiz

ova

n

n6

fJn"ii,nJJJB!?""Ji? ?["J,

a i ei

i

ch

z ie

5

en

i se

p o d il

ei

i

Program:
I Program na podporu vz6jemn6 spoluprdce vysokrich Skol
N6zev projektu: Syst6m vnitinfho hodnoceni kvality vzd6lfvacf a tvririf iinnosti
souvisejicfch iinnostf veterinfrniho, zem6d6lsk6ho a potravin6isk6ho zam6ieni

a

vyuZivajici synergie zapojenych vysokych Skol
Obdobi ie5eni projektu

Do:31. t2.2OL6

Od:15. 1..20L6

:

Poiadavek na dotaci ze stdtniho rozpoitu v roce 2016 ukazatel I (v tis. Ki):
V tom b6in6 finanini
Celkem:

orostiedkv:

Na celrf projekt

(vvplnI pouze koordin6tor)
Na

V

tom kapitdlov6 finanEni

orostiedkv:

9936

9936

0

2484

2484

0

dilii tdst piedklddajici

v5

zArnorui rruronvrRce
Koordin6tor cel6ho projektu
Jm6no

Prof, MVDr. Vladimir VeEerek, CSc., MBA

5kota

VeterinSrni a farmaceutickd univerzita Brno

zutastn6n6 skoly:

Veterindrni a farmaceutickd univerzita BrSo
eeskii zemEd6lskd univerzita v Praze
Mendelova univerzita v BrnE
Vysokd Skola chemicko-technologickS v Praze

Reiitet piedkliidan6

dilii idsti
Jm6no:
Podpis:
Skota;

doc. Ing,

D

Nerudovd,

l__u

Mendelov

univerzita Brn6

Kontaktni osoba
Ing, Veronika

prof. RNDr. Ladislav

Veirostovd

Havel, CSc.

V.nl
/"n{.tour

univerzita

Adresa/Web:

www.mendelu.cz

www.okrit.mendelu,cz

Telefon:

545 L32 4

545 13s 293

danuse.nerudova @

veronika.vejrostova@

mendelu.cz

mendelu.cz

E-mail:

Rektor
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Razitko Skoly

Mendelova univerzita v Brně
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2015

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2015.
Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
výstupů k datu předání této žádosti

Cíl

-

Cíl

-

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

Cíle dílčí
části
projektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1

Propojení potenciálu zapojených vysokých škol a synergie
vyplývající z obsahové blízkosti jejich činností na úrovni
vytvoření společné komise vysokých škol k vypracování
systémů vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností na jednotlivých zapojených
vysokých školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné na
každé vysoké škole samostatně.

31.1.2016

2

Vypracování systému vnitřního hodnocení kvality činností
vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností
zemědělského zaměření.

31.12.2016

3
4
5
Plnění
kontrolovatelných
výstupů
dílčí části
projektu

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.

č.

1

2

Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Vytvoření společné komise vysokých škol
k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na jednotlivých vysokých školách, a to
vyšší úrovně, než by bylo možné na každé
vysoké škole samostatně.
Dokument obsahující systém vnitřního
hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a
souvisejících činností zemědělského zaměření.
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Cíl
(uveďte
číslo z
předchozí tab.)

Termín

1

31.1.2016

2

31.12.2016

Harmonogram dílčí
části
projektu

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

č.

1

2

3

4

5

6

Realizační
tým

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)
Vytvoření společné komise vysokých škol
k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na zapojených jednotlivých vysokých
školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné
na každé vysoké škole samostatně.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací činnosti se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Mendelovu univerzitu v Brně.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality tvůrčí činnosti se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Mendelovu univerzitu v Brně.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality souvisejících činností se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Mendelovu univerzitu v Brně.
Vytvoření draftu dokumentů obsahujícího
popis systému zaměřeného na vnitřního
hodnocení kvality činností se zaměřením na
zemědělství se specifitou orientovanou na
Mendelovu univerzitu v Brně.
Vytvoření konečných dokumentů obsahujících
popis systému vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností se
zaměřením na zemědělství se specifitou
orientovanou na Mendelovu univerzitu v Brně.

Termín zahájení

Termín ukončení

15.1. 2016

31.1. 2016

1.2.2016

30.10. 2016

1.2.2016

31.10. 2016

1.2.2016

31.10.2016

1.11.2016

30.11.2016

1.12.2016

31.12.2016

Uveďte plán personálního zajištění
Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

č.

1

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
prorektorka pro strategii, internacionalizaci
a IT

Činnosti
Koordinace projektu na MENDELU a
realizace dílčí části projektu orientované na
činnosti se zemědělským zaměřením se
specifitou Mendelovy univerzity v Brně.

2

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
prorektor pro pedagogiku

Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti se zemědělským zaměřením
v obsahu zahrnujícího vzdělávací činnost se
specifitou Mendelovy univerzity v Brně.

3

doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
prorektor pro VaV

Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti se zemědělským zaměřením
v obsahu zahrnujícího tvůrčí činnost se
specifitou Mendelovy univerzity v Brně.

4

Ing. Veronika Vejrostová

5

Další pracovníci – zástupci fakult univerzity
působící v konkrétních činnostech univerzity

Administrativní podpora projektu.
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Vypracování podkladů pro stanovení
ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností se zemědělským zaměřením se
specifitou Mendelovy univerzity v Brně.

Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace
2017

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

-

2018
2019

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností bude zaveden
a udržován na Mendelově univerzitě v Brně pro zemědělské zaměření ve smyslu novely
zákona o vysokých školách, požadavků vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizace na rok 2016, požadavků
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí
činnosti Mendelovy univerzity v Brně a jeho aktualizace na rok 2016 a z odpovědnosti
Mendelovy univerzity v Brně za kvalitu vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností, a to
v následujícím období navazujících let 2017 až 2020.

Poznámka:
Dílčí část projektu je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizací na
rok 2016, a to prioritním cílem č. 1 (Zajišťování kvality) : Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké
standardy kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti
a kompetence absolventů studijních programů.
Dílčí část projektu je v souladu s prioritním cílem 1. Zajišťování kvality Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období 2016 –
2020, a to opatřením 1.1. Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení
na MENDELU a Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další
tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na rok 2016, a to dílčím cílem 1.1 Připravit a zahájit projekt
zavedení řízení kvality na MENDELU.
Dílčí část projektu je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy
pro rok 2016 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU PRAHA, MENDELU, VŠCHT
PRAHA) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno,
ČZU PRAHA, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Klíčové aktivity dílčí části projektu směřují k naplnění cíle, tj. vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU
Brno, ČZU PRAHA, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Udržitelnost dílčí části projektu je zajištěna na úrovni jednotlivých vysokých škol v následujícím období
(v projektu vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým
záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti MENDELU na období 2016
až 2020).
Výše požadovaných finančních prostředků pro dílčí část projektu vychází z velmi vysokého rozsahu intelektuální
činnosti řešitelského týmu a širších pracovních skupin na jednotlivých vysokých školách směřující k vytvoření
systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality pro jednotlivé vysoké školy VFU Brno, ČZU PRAHA, MENDELU,
VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
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Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část
projektu, kterou řeší, v následující tabulce:
ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Stavební úpravy

0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

1735

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

0
590

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

50

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

9

2.7

Stipendia

100

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

24

2484

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.6

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné na ustanovení a první setkání členů společné
pracovní komise.
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje
náklady na mzdy jednotlivých expertů společné komise
vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci
prostředků na 3 hlavní experty, 12 dalších expertů
univerzity a 1 administrativního pracovníka. Výše položky
odpovídá značnému rozsahu intelektuální práce a vysoké
úrovni expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy
při vypracovávání ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností a vytvoření komplexního systému vnitřního
hodnocení kvality vysoké školy.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu –
položka představuje povinné odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka
představuje náklady na materiálové zajištění činnosti
jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a
pracovní skupiny, tzn. zejména tonery do tiskárny a
kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly,
pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný
materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci
projektu.
Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné pro druhé a další setkání členů společné
pracovní komise.
Stipendia – položka představuje náklady na stipendia
studentů, kteří se budou podílet na vypracovávání
ukazatelů kvality týkajících se studentů.

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Cíl (uveďte cíl
z tabulky „Cíle
projektu“)

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Plnění
kontrolovatelných
výstupů“)

1

1

1

2

2

1735

2

2

590

2

2

50

2

2

8

2

2

100

Částka
(v tis. Kč)

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2016.

0
není

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

5

Studenti se budou podílet na vypracovávání ukazatelů kvality týkajících se studentů, a to
zejména v části zaměřené na kvalitu vzdělávání (1 student Bc, 2 studenti Mgr, 2 studenti
DSP).

25

Prof. RNDr. Ladislav Havel.

eestn6

prohlii5eni

Prohla5uji, Ze aktivity, na kter6 Skola
Z6dd finandni dotaci v 16mci
rozvojov6ho projektu, nejsou

financovdny

z

jintich zdroj0,
Razitko Skoly:

26

CSc.

vysoKA Srom: vysorA Srom cHEMrcKo-TEcHNoLoGrcrA v pRAzE

Rozvojovri projekt na rok 2015
Formul6i pro centralizovan63Jn"ii,njJ#!?""Ji??1"J, na jeiichZ ie5eni se podileii

Program:
I Program na podporu vzdjemn6 spolupr6ce vysokri ch Skol
N6zev projektu: Syst6m vnitiniho hodnoceni kvality vzdElSvacf a tvrlrii iinnosti
souvisejicich iinnosti veterinfrniho, zem6d6lsk6ho a potraviniisk6ho zamdieni

a

vy uLiv ajicf synergie za poj enf ch vysokych Skol
Obdobi ieSeni projektu

Od:15. t.20L5

:

Do:31. L2.2OtG

Poiadavek na dotaci ze stdtniho rozpoitu v roce 2016 ukazatel | (v tis. Ki):
V tom b6in6 finanini
Celkem:

prostiedkv:

Na cel'i projekt

(vvplni pouze koordindtor)
Na

r,x
VJ

dilii iiist pfedkl6dajici

V tom kapitiilov6

finanini

prostiedkv:

9936

9936

0

2484

2484

0

ZAKLADNI INFORMACE

Koordindtor cel6ho proiektu
Jm6no

Prof. MVDr. Vladimir Veierek, CSc., MBA

5kota

Veterin6rni a farmaceutickd univerzita Brno

Veterin6rni a farmaceutickd univerzita Brno
ieskd zem6d6lsk6 univerzita v Praze
Mendelova univerzita v BrnE

zuiastnEn6 Skoly:

Vysokii 5kola chemicko-technologickd v Praze

Reiitel piedkl6danri

dilii iiisti
Jm6no:
Podpis:

Prof. Ing. Jan Mas6k,

Prof. Ing. Jan Mas6k,

Prof. Ing. Karel

CSc.

CSc.

Melzoch.

/72 /tz/

--'.1

t7d

Z,/

Skola:

v5cHt praha

Adresa/Web:

Technickd 5,L6628
Praha 6 - Dejvice

Technickd 5,166 28
Praha 6 - Dejvice

www.vscht.cz

www.vscht.cz

Telefon:
E-mail:

Rektor

Kontaktni osoba

+42O 220 444 035
ja n. masa

k@vscht.cz

v5cHt

Praha

+42O 22O 444 035
jan. masa k@vscht.cz
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\

CSc.

Razitko skoly

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT PRAHA)
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2015

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2015.
Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
výstupů k datu předání této žádosti

Cíl

-

Cíl

-

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

Cíle dílčí
části
projektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.
č.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

Termín

1

Propojení potenciálu zapojených vysokých škol a synergie
vyplývající z obsahové blízkosti jejich činností na úrovni
vytvoření společné komise vysokých škol k vypracování
systémů vnitřního hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích
a souvisejících činností na jednotlivých zapojených
vysokých školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné na
každé vysoké škole samostatně.

31.1.2016

2

Vypracování systému vnitřního hodnocení kvality činností
vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností
potravinářského zaměření.

31.12.2016

3
4
5
Plnění
kontrolovatelných
výstupů
dílčí části
projektu

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.

č.

1

2

Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Vytvoření společné komise vysokých škol
k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na jednotlivých vysokých školách, a to
vyšší úrovně, než by bylo možné na každé
vysoké škole samostatně.
Dokument obsahující systém vnitřního
hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a
souvisejících činností potravinářského
zaměření.
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Cíl
(uveďte
číslo z
předchozí tab.)

Termín

1

31.1.2016

2

31.12.2016

Harmonogram dílčí
části
projektu

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

č.

1

2

3

4

5

6

Realizační
tým

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)
Vytvoření společné komise vysokých škol
k vypracování systémů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících
činností na zapojených jednotlivých vysokých
školách, a to vyšší úrovně, než by bylo možné
na každé vysoké škole samostatně.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací činnosti se zaměřením na
potravinářství se specifitou orientovanou na
Vysokou školu chemicko-technologickou v
Praze.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality tvůrčí činnosti se zaměřením na
potravinářství se specifitou orientovanou na
Vysokou školu chemicko-technologickou v
Praze.
Vytvoření ukazatelů vnitřního hodnocení
kvality souvisejících činností se zaměřením na
potravinářství se specifitou orientovanou na
Vysokou školu chemicko-technologickou v
Praze.
Vytvoření draftu dokumentů obsahujícího
popis systému zaměřeného na vnitřního
hodnocení kvality činností se zaměřením na
potravinářství se specifitou orientovanou na
Vysokou školu chemicko-technologickou v
Praze.
Vytvoření konečných dokumentů obsahujících
popis systému vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností se
zaměřením na potravinářství se specifitou
orientovanou na Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze.

Termín zahájení

Termín ukončení

15.1. 2016

31.1. 2016

1.2.2016

30.10. 2016

1.2.2016

31.10. 2016

1.2.2016

31.10.2016

1.11.2016

30.11.2016

1.12.2016

31.12.2016

Uveďte plán personálního zajištění
Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

č.

1

Činnosti

Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
proděkan

2

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
děkan

3

Doc. Ing. Pavel Kotrba, PhD.
proděkan

4

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
prorektor

5

Ing. Tereza Kobzová, Dagmar Jarošová

6

Další pracovníci univerzity působící
v konkrétních činnostech univerzity
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Koordinace projektu na VŠCHT Praha a
realizace dílčí části projektu orientované na
činnosti s potravinářským zaměřením
v obsahu zahrnujícím potravinářské
technologie a biotechnologie se specifitou
VŠCHT Praha.
Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti s potravinářským zaměřením
v obsahu zahrnujícím mikrobiologii,
genetiku a s tím související potravinářské
technologie a analýzy se specifitou VŠCHT
Praha.
Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti s potravinářským zaměřením
v obsahu zahrnujícího biologii a nové trendy
potravinářských věd se specifitou VŠCHT
Praha.
Koordinace dílčí části projektu orientované
na činnosti s potravinářským zaměřením
v rámci harmonizace výstupů na VŠCHT
Praha.
Administrativní podpora projektu.
Vypracování podkladů pro stanovení
ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností se zaměřením na potravinářství se
specifitou VŠCHT Praha.

Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace
2017

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

-

2018
2019

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností bude zaveden
a udržován na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze pro potravinářské zaměření
ve smyslu novely zákona o vysokých školách, požadavků vyplývajících z Dlouhodobého
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizace na rok 2016,
požadavků Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační
a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jeho aktualizace
na rok 2016 a z odpovědnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za kvalitu
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností, a to v následujícím období navazujících let 2017
až 2020.

Poznámka:
Dílčí část projektu je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020 a její aktualizací na rok
2016, a to prioritním cílem č. 1 (Zajišťování kvality): Vysoké školy nastaví a budou udržovat vysoké standardy
kvality všech svých činností, včetně nároků na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a kompetence
absolventů studijních programů.
Dílčí část projektu je v souladu s prioritou Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na období 2016 – 2020, a to části
1.3. v rámci Prioritního cíle 1 – Optimalizace systému vzdělávání za účelem zvýšení kvality a efektivity studia
a Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016, a to aktivitě č. 5.
Dílčí část projektu je v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy
pro rok 2016 ve smyslu podpory vzájemné spolupráce vysokých škol (VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT
Praha) na úrovni sdílení kapacit a vytvoření sítě pro vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality VFU Brno,
ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Klíčové aktivity dílčí části projektu směřují k naplnění cíle, tj. vytvoření systému vnitřního hodnocení kvality
VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU, VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
Udržitelnost dílčí části projektu je zajištěna na úrovni jednotlivých vysokých škol v následujícím období (v projektu
vymezeno v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, a Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2016 až 2020).
Výše požadovaných finančních prostředků pro dílčí část projektu vychází z velmi vysokého rozsahu intelektuální
činnosti řešitelského týmu a širších pracovních skupin na jednotlivých vysokých školách směřující k vytvoření
systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality pro jednotlivé vysoké školy VFU Brno, ČZU Praha, MENDELU,
VŠCHT Praha se zaměřením na veterinární lékařství, zemědělství a potravinářství.
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Každá škola (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu,
kterou řeší, v následující tabulce:
ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU

Vysoká škola chemicko technologická v Praze
(VŠCHT Praha)
1. Kapitálové finanční prostředky

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu – ukazatel
I (v tis. Kč)

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Stavební úpravy

0

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

1735

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

590

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

50

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

9

2.7

Stipendia

100

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
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2484

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.6

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné na ustanovení a první setkání členů společné
pracovní komise.
Mzdy (včetně pohyblivých složek) – položka představuje
náklady na mzdy jednotlivých expertů společné komise
vysokých škol a pracovní skupiny, a to v kalkulaci
prostředků na 4 hlavní experty, 10 dalších expertů
univerzity a 1 administrativního pracovníka. Výše položky
odpovídá značnému rozsahu intelektuální práce a vysoké
úrovni expertní činnosti pro řadu odborníků vysoké školy
při vypracovávání ukazatelů vnitřního hodnocení kvality
činností a vytvoření komplexního systému vnitřního
hodnocení kvality vysoké školy.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu –
položka představuje povinné odvody z mezd.
Materiální náklady (včetně drobného majetku) – položka
představuje náklady na materiálové zajištění činnosti
jednotlivých expertů společné komise vysokých škol a
pracovní skupiny, tzn. zejména tonery do tiskárny a
kopírky, papíry do tiskárny a kopírky, euroobaly,
pořadače, kancelářské potřeby, flashdisky a další potřebný
materiál pro získávání údajů a jejich zpracování v rámci
projektu.
Cestovní náhrady – položka představuje náklady na
cestovné pro druhé a další setkání členů společné
pracovní komise.
Stipendia – položka představuje náklady na stipendia
studentů, kteří se budou podílet na vypracovávání
ukazatelů kvality týkajících se studentů.

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Cíl (uveďte cíl
z tabulky „Cíle
projektu“)

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Plnění
kontrolovatelných
výstupů“)

1

1

1

2

2

1735

2

2

590

2

2

50

2

2

8

2

2

100

Částka
(v tis. Kč)

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2016.

0
není

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

5

Studenti se budou podílet na vypracovávání ukazatelů kvality týkajících se studentů, a to
zejména v části zaměřené na kvalitu vzdělávání (1 student Bc, 2 studenti Mgr, 2 studenti
DSP).
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