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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
Projekt se zaměřil na rozvoj a evidenci mechanismů podpory a hodnocení kvality nezbytných pro
komplexní autoevaluaci vysokých škol s uměleckými studijními programy a na rozvoj možností
informačních systémů těchto vysokých škol s ohledem na specifika uměleckých fakult.
V rámci stanovených časových milníků došlo k mírnému posunu časového harmonogramu, který však
neovlivnil finální naplnění cílů projektu. Projekt probíhal od ledna do prosince 2018 a nejintenzivnější
řešení tohoto projektu bylo v měsících září až prosinec.
Cíle FUA TUL:
1. Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí na FUA TUL
Splněno: květen - červen 2018 – SWOT analýza
2. Komparace analýzy FUA TUL a definice podmínek uměleckých programů realizovaných na
neuměleckých veřejných vysokých školách
Splněno: červen 2018 – SWOT analýza
3. Vnější evaluace vnitřního prostředí na FUA TUL se zapojením odborníků ze zahraničí
Splněno: říjen - listopad 2018 – Formuláře externí evaluace
4. Etablování základních společných mechanismů a pravidel na FUA TUL v rámci přípravy akreditačních
materiálů dle nově uplatňovaných akreditačních standardů
Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál
5. Posílení a nové etablování konkrétních mechanismů na FUA TUL nezbytných pro komplexní
autoevaluaci
Splněno: prosinec 2018 – Formuláře studentské evaluace
6. Stanovení evaluačních okruhů a jejich standardů pro FUA TUL
Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál
7. Tvorba autoevaluačního manuálu pro oblast uměleckých programů realizovaných na FUA TUL
Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál
8. Posílení a inovace informačních systémů sloužící studijní agendě FUA TUL a informačních systémů
sloužící ke komunikaci s veřejností s důrazem kladeným na obrazovou databázi výstupů tvůrčí činnosti na
FUA TUL
Splněno: prosinec 2018 – webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti na webových
stránkách FUA TUL připravená jako databáze uměleckých výstupů sloužících ke komunikaci s veřejností

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Výstupy projektu a jejich plnění na FUA TUL:
1. Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí fungování FUA TUL
Splněno: realizována SWOT analýza
2. Celková komparativní analýza vnitřního a vnějšího prostředí FUA
Splněno: realizována komplexní komparativní SWOT analýza
3. Participace na seminářích – panely ext. domácích i zahraničních expertů konané na FUA TUL
Splněno: příprava a uspořádání semináře na FUA TUL s účastí dílčích řešitelů, 18. 10. 2018 - Jan Mladovský
(Londýn), MgA. Jan Prošek, Ph.D. (Katedra výtvarné kultury UJEP);
seminář pro zástupce všech fakult na FaVU VUT v Brně, 30. 11. 2018, doc. Jana Talašová a Mgr.
Pavel Holeček, Ph.D. (Posilování kvality a efektivity prostřednictvím evaluačních procesů na vysokých
školách a role RUV v této problematice)
4. Metodika strukturace příbuzných uměleckých programů a jejich specializací realizovaných na
FUA TUL v rámci přípravy akreditačních materiálů
Splněno: vytvoření Evaluačního manuálu
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5. Sdílené informační systémy na FUA TUL sloužící studijní agendě a informačních systémů FUA
TUL sloužící ke komunikaci s veřejností
Splněno: webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti na webových stránkách FUA TUL
6. Aktualizace a rozvoj autoevaluačních systémů a studentská evaluace formou společných
dotazníků a metodiky realizované na FUA TUL
Splněno: připraven a vyzkoušen Formulář studentské evaluace (zapojeni studenti bakalářského,
navazujícího magisterského a doktorského studijního programu FUA TUL);
součást Evaluačního manuálu
7. Spolupodílení se na autoevaluačním manuálu se stanovenými okruhy a standardy
Splněno: kompletace Evaluačního manuálu (spolupráce na koncepci a redakci)
Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Ukončení pracovního poměru hlavního řešitele,
změna spoluřešitelů z Katedry urbanismu na
1
Změna realizačního týmu
spoluřešitele z Katedry environmental designu,
což lépe odpovídá podstatě řešení projektu.
V rámci realizace projektu nebylo nutné čerpat
předpokládané náklady na materiál, částka
37.505,- Kč byla přesunuta na položku Služby.
Stejně tak položka cestovné nebyla plně
vyčerpána – částka 5207,- Kč byla přesunuta na
položku Služby. A položka osobní náklady
nebyla rovněž vyčerpána, úspora ve výši 2287,2
Změna čerpání nákladů na služby
Kč byla rovněž převedena na položku Služby.
Celkově byla tedy položka služby navýšena o
44999,- Kč, což odpovídá 9% celkových nákladů
na projekt. Nebylo navýšeno čerpání „Osobních
nákladů“ či „Cestovného“, ono navýšení se
týkalo pouze položky „Služby“.

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
2019

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)
870

Poznámka (případně výhled do budoucna)
Vyhotovení externí evaluace EQ-Arts

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(TUL)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

Přidělená dotace
na řešení projektu ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

500

500

60

54,408

210

202,265

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

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

20

31,040

2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

40

2,495

2.5

Služby a náklady nevýrobní

110

154,999

2.6

Cestovní náhrady

15

9,793

2.7

Stipendia

45

45

500

500

Ostatní:

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Částka (v tis. Kč)
54,408

2.1

Mzdy – koordinace projektu, administrativa: Korselt

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:
DPP –řešitelé dílčích částí na FUA TUL: Loskot, Prokeš, Vlachyňská, Charvát, Zavadil
DPP – hlavní řešitel projektu: Stolín

2.3

Odvody pojistného (Korselt, Stolín)

31,04

2.4

Materiální náklady: spotřební materiál (papír, obaly, flashky…)

2,495

2.5

Služby – vyhotovení externí autoevaluace tuzemským expertem

30

2.5

Služby – vyhotovení externí autoevaluace zahraničním expertem

45

2.5

Služby – vývoj webové aplikace

2.6
2.7

202,265

79,999

Cestovní náhrady: řešitelé projektu (cesty na společné schůzky řešitelů projektu a na
semináře) – cestovné vyplacené formou cestovních příkazů řešitelům: Korselt, Stolín
Stipendia: zpracování dat, výpomoc s realizací semináře, fotodokumentace projektu,
grafické práce – mimořádná stipendia zadána studentům: Výborová, Látalová,
Herzánová, Kárníková, Kunc, Vyskočil, Mohl, Říhová, Jiráková, Devyatkina, Eliáš
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9,793
45

