Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu
v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

Fakulta/Ústav:
Název projektu:
Číslo přidělené projektu v r. 2006:
Zařazen v programu:
Zařazen v podprogramu:
Řešitel:
Přidělené prostředky celkem:

Dopravní fakulta Jana Pernera
Podpora kombinované formy studia
315
1
Program na podporu rozvoje struktury a modulární skladby
studijních programů
Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
260 tis. Kč

1. Naplnění deklarovaných cílů

V rámci plného rozvoje bakalářských studijních oborů „Dopravní management, marketing
a logistika“ a „Management, marketing a logistika ve spojích“ a navazujícího magisterského
oboru „Dopravní management, marketing a logistika“ navržený projekt reagoval na zvýšenou
poptávku po kombinované formě studia uvedených oborů.
V rámci řešení byli zpracována skripta k předmětům určeným pro kombinovanou formu
studia v podobě distančních opor. Opory byli vydány v tištěné formě doplněné o elektronicky
zpracované případové studie, příklady a testy umožňující samostudium a volně přístupné na
www stránkách fakulty.
Výše uvedený hlavní cíl se podařilo splnit.
Jako dílčí cíle pro rok 2006 byly stanoveny:
 zpracování a zpřístupnění anotací a osnov všech předmětů na webu fakulty,
 zpracování 6 distančních opor a umístění případových studií, příkladů a testů
(umožňujících samostudium předmětů) na web fakulty,
 propagace a prezentace projektu s cílem obeznámit studenty a širší veřejnost
s projektem.
Všechny uvedené dílčí cíle se podařilo splnit.
2. Zhodnocení postupu řešení

Řešení tohoto transformačního a rozvojového programu probíhalo v souladu s cíli, které
byly stanoveny na začátku řešení projektu.
Postup řešení v roce 2006 probíhal z časového hlediska tak, že nejprve byli vytypované
předměty, u kterých je potřeba doplnit studijní materiály studentů kombinovaného studia a
následně byli zpracovány distanční opory v tištěné formě (skripta pro kombinovanou formu
studia).
Dále se zpracovali a umístili na webu Univerzity Pardubice průvodci předmětu, případové
studie, příklady a testy (umožňujících samostudium předmětů).
Zpracování a zpřístupnění anotací a osnov všech předmětů na webu fakulty probíhalo
v rámci akreditace, průběžně po celý rok 2006.
Propagace a prezentace projektu probíhala v rámci dni otevřených dveří, na vybraných
přednáškách, na náborových akcích ve školách a na www stránkách školy.
Informace o projektu a zpracovaných distančních oporách je volně přístupná na webu
Dopravní fakulty Jana Pernera (katedra Dopravního managementu, marketingu a logistiky).
Cílem je propagace a prezentace projektu pro studenty a širší veřejnost.
3. Kontrolovatelné výstupy projektu

V roce 2006 se vytvořilo pět distančních opor v tištěné formě, včetně umístění
případových studií, příkladů a testů k těmto oporám v elektronické formě na webu a dvou
distančních opor v elektronické formě umístěných na webu fakulty (univerzity) umožňujících
studentům samostudium.
Distančními oporami byli pokryty následující předměty:
 Financování a bankovnictví I.,
 Ekonomika podniku,
 Personální management,
 Logistika,
 Celní hospodářství a daňová soustava,




Management v poštovních službách,
Marketing v poštovních službách.
Neméně důležitým výstupem programu byla propagace a prezentace projektu, která
probíhala v rámci dni otevřených dveří, na vybraných přednáškách, na náborových akcích ve
školách a podnicích a na www stránkách školy (katedry).
Zpracování a zpřístupnění anotací a osnov všech předmětů na webu fakulty probíhalo
v rámci akreditace, průběžně po celý rok 2006.
4. Přehled čerpání finančních prostředků
4.1 Tabulka: Porovnání plánu a skutečného čerpání finančních prostředků
Kapitálové
finanční
prostředky

Celkové výdaje
Z toho
na řešení
dotace ze
projektu
st. rozpočtu
plán
skut.
plán
skut.
-

-

-

-

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

-

-

-

-

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

-

-

-

-

Celkem
Z toho

Běžné
finanční
prostředky

Celkové
náklady na
řešení projektu

Z toho
dotace ze
st. rozpočtu

plán

skut.

plán

skut.

Mzdy

-

-

-

-

Pohyblivé složky mzdy

140

140

140

140

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr

20

20

20

20

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

49

49

49

49

Drobný majetek

-

-

-

-

Materiální náklady

40

40

-

-

Služby a náklady nevýrobní povahy

31

31

31

31

Cestovní náhrady

-

-

-

-

Stipendia

20

20

20

20

plán
260

skut.
260

Celkem

Z toho

Celkem (běžné a kapitálové) finanční prostředky ze státního rozpočtu
na řešení projektu

4.2 Komentář k čerpání finančních prostředků
Čerpání přidělených prostředků proběhlo v souladu se stanovenými pravidly. Pro rok 2006
byla požadována podpora (neinvestiční dotace) ve výši 260 000 Kč, přičemž skutečná výše přidělené
podpory ze strany MŠMT činila 260 000 Kč. Tato částka byla použita na úhradu mzdových nákladů
řešitelů tohoto projektu, na stipendia, na odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
a úhradu materiálních nákladů a služeb.
V souladu s plánem pro tento rok byly čerpány prostředky v kolonce mzdy, odměny dle dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvody na sociální a zdravotní pojištění, stipendia a
v kolonce služby a náklady nevýrobní povahy.
Univerzita Pardubice přispěla částkou 40 000 Kč na položku materiální náklady. Tímto bych
rád poděkoval vedení Dopravní fakulty Jana Pernera a Univerzity Pardubice, že mi umožnily řešit
předkládaný projekt.
Podrobný rozpis (v tis. Kč):
Pohyblivé složky mzdy:

Požadované prostředky
140
Prostředky byli čerpány v souladu s plánem projektu.

Čerpané prostředky
140

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo prac. poměr:

Požadované prostředky
20
Prostředky byli čerpány v souladu s plánem projektu.

Čerpané prostředky
20

Odvody na sociální a zdravotní pojištění:

Požadované prostředky
49
Prostředky byli čerpány v souladu s plánem projektu.

Čerpané prostředky
49

Materiální náklady (prostředky poskytla Univerzita Pardubice):

Požadované prostředky
40
Prostředky byli čerpány v souladu s plánem projektu.
- nákup PC sestavy
- spotřební materiál

Čerpané prostředky
40

Služby a náklady nevýrobní povahy:

Požadované prostředky
31
Prostředky byli čerpány v souladu s plánem projektu.
- Tiskařské práce na distančních oporách

Čerpané prostředky
31

Stipendia:

Požadované prostředky
20
Prostředky byli čerpány v souladu s plánem projektu.

V Pardubicích 20. 12. 2006

Čerpané prostředky
20

Ing.Rudolf Kampf, Ph.D.

