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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu

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

Přispět k systematickému profesionálnímu
rozvoji distančního vzdělávání a blended
learningu na vysokých školách v České
republice a to v úzké vzájemné spolupráci
jednotlivých vysokých škol a se zapojením
tuzemských i zahraničních expertů.

Úzká vzájemná spolupráce vysokých škol byla v rámci tohoto projektu patrná především při přípravě a vyhodnocení analýzy
zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a e-learningu, kdy školy pracovaly dle jednotné struktury a dílčí výsledky na své
vysoké škole měly možnost srovnat s výsledky na ostatních vysokých školách. Velmi významné byly také 4 kulaté stoly,
během kterých došlo nejen ke sladění přístupů k řešení projektu a diskusi otázek týkajících se strategie vysokých škol a
metodiky distančního vzdělávání, ale především ke sdílení příkladů dobré praxe a vzájemné inspiraci. Na kulatých stolech a při
práci na jednotlivých výstupech projektu nechyběl pohled tuzemských i zahraničních expertů, kteří připomínkovali jednotlivé
vytvořené materiály a také měli prostor pro své prezentace na kulatých stolech a na webináři zaměřeném na strategii
vysokých škol. Diskuse s experty byla vedena rovněž na konferenci DisCo 2021. Cíl projektu byl tedy beze zbytku splněn a
projekt významně přispěl k tomu, aby rozvoj distančního vzdělávání v České republice byl v souladu s aktuálními trendy v
Evropě a v celém světě.

Plnění výstupů projektu
1. Analýza (interní dokument vysoké školy
zahrnující informace o technické
infrastruktuře, lidských zdrojích a
připravenost vyučujících) – 1x

Na OU byla v rámci projektu byla zpracována analýza aktuálního stavu zázemi pro realizaci distančního vzdělávání. Ostravská
univerzita se podílela na realizaci dotazníkového šetření připraveného UPOL, na OU bylo realizováno dotazníkové šetření mezi
studenty OU v jarních měsících roku 2021. Byla vypracována interní analýza k distančnímu vzdělávání z pohledu jednotlivých
fakult k realizaci distančního vzdělávání. Výstup byl splněn.

Koncepce rozvoje byla na OU zpracována na základě dotazníkového šetření. V dalším období budou na OU rozvíjeny formy
2. Koncepce rozvoje distančního vzdělávání distančního vzdělávání napříč studijními programy, u kterých to bude dovolovat jejich charakter ve všech formách studia a
rovněž i v celoživotním vzdělávání. Hlavní předmět podpory bude zaměřen zejména na teoretické předměty s ohledem na
a blended learningu zpracované pracovní
skupinou (interní dokument vysoké školy) – dostatečnou kvalitu výuky. Podpora výuky bude zahrnovat materiální zabezpečení a metodickou podporu související s
proškolením akademických pracovníků. Zároveň budou reflektovány příklady dobré praxe z jiných vysokých škol. Výstup
1x
projektu byl splněn.
3. Soubor metodických materiálů pro
podporu realizace distančního vzdělávání a
blended learningu (1x společný sdílený
soubor materiálů vzniklý v diskusi
zapojených vysokých škol)

Soubor metodických materiálů byl vytvořen jako společný soubor vzniklý ve spolupráci zapojených vysokých škol. Ostravská
univerzita se zapojila do aktivit koordinovaných hlavním řešitelem v rámci dotazníkového šetření. Výstup projektu byl splněn.

4. Účast na kulatých stolech zaměřených na Řešitel projektu a členové týmu se zúčastnili všech kulatých stolů zaměřených na sdílení zkušeností v oblasti rozvoje
distančního vzdělávání. Vzhledem k pandemické situaci byla účast členů OU v hybridní podobě. Výstup projektu byl splněn.
sdílení zkušeností – 4x
5. Účast na Speciální odborné sekci „Rozvoj
distančního vzdělávání a blended learningu
ve střední Evropě“ v rámci mezinárodní
konference DisCo – 1x

Členové řešitelského týmu se zúčastnili mezinárodní konference online a seznámili se s konferenčními příspěvky a materiály
zpřístupněnými na webových stránkách konference. Výstup projektu byl splněn.

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

Změny v řešení

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Číslo změny

1.

Zdůvodnění

Snížení částky v rubrice 2.6. z přidělených 40 tis. na částku 1.
Snížení rozpočtu v rubrice 2.6.došlo v souvisí s omezováním
tis. Kč došlo v souvisí s omezováním mobilit v době pandemi
mobilit v době pandemi coronaviru. Celkově v rubrice ostatní
coronaviru. Rozdílová částka byla využita zejména v rubrikách
náklady nedošlo k výraznějším změnám.
2.4 (materiál) a 2.7 (stipendia).

2.
3.
4.

Přehled o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě,
že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků (souhrnný
údaj)

Poznámka (případně výhled do
budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
Přidělená dotace na
řešení projektu ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis.
Kč)

Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %)

1.

Kapitálové finanční prostředky

0

0

0

0%

1.2

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW,
licence)

0

0

0

0%

1.3

Samostatné věci movité (stroje,
zařízení)

0

0

0

0%

1.4

Ostatní technické zhodnocení

0

0

0

0%

2.

Běžné finanční prostředky
Osobní náklady:

386

386

0

0%

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

216

240

24

6%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z
dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé
odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených
podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)

31

0

-31

-8%

2.3

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

74

81

7

2%

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného
majetku)

5

20

2.5

Služby a náklady nevýrobní

20

24

4

1%

2.6

Cestovní náhrady

40

1

-39

-10%

2.7

Stipendia

0

20

20

5%

3.

Celkem běžné a kapitálové

386

386

0

4%

15

0%

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Částka (v tis. Kč)

2.1

Došlo k navýšení v rubrice mzdy na úkor rubruky 2.2. ostatní osobní náklady. Celkově
byla rubrika osobní náklady čerpána v souladu se zadávací dokumentaci.

240

2.2

Došlo k ponížení v rubrice ostatní osobní náklady ve prospěch rubruky 2.1. mzdy.
Celkově byla rubrika osobní náklady čerpána v souladu se zadávací dokumentaci.

0

2.3

Změna souvisí s posuny v rubrikách 2.1. a 2.2.

81

2.4

V rubrice 2.4. došlo k navýšení na úkor rubriky 2.6 (cestovné), což souvisí s
omezováním mobilit v době pandemi coronaviru. Celkově v rubrice ostatní náklady
nedošlo k výraznějším změnám.

20

2.5

K mírnému navýšení rubriky 2.5. došlo k navýšení na úkor rubriky 2.6 (cestovné), což
souvisí s omezováním mobilit v době pandemi coronaviru. Celkově v rubrice ostatní
náklady nedošlo k výraznějším změnám.

24

2.6

Snížení rozpočtu v rubrice 2.6.došlo v souvisí s omezováním mobilit v době pandemi
coronaviru. Celkově v rubrice ostatní náklady nedošlo k výraznějším změnám.

1

2.7

V rubrice 2.7. došlo k navýšení na úkor rubriky 2.6 (cestovné), což souvisí s
omezováním mobilit v době pandemi coronaviru. Celkově v rubrice ostatní náklady
nedošlo k výraznějším změnám.

20

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

