Zápis z veřejného vyhodnocení
Centralizovaných rozvojových projektů za UK řešených v roce 2020
1. Identifikační údaje projektů

UK

Podpora strategicky významných programů na
Filozofických fakultách UK, MU, UP

Mgr. Zdeňka Filipová
Mgr. Milan Cmár
Romana Hodousková

UK

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu
Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se
zahraničními vysokými školami

Mgr. Vojtěch Tomášek

ČZU

Study in Prague - rozvoj infrastruktury pro
mezinárodní spolupráci pražských vysokých škol

prof. MUDr. Milena
Králíčková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Nachtigal

MU

Posílení prevence plagiátorství ve studentských
pracích

MUDr. Josef Fontana
PhDr. Radka Římanová,
Ph.D.

MU

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a
technickém rozvoji správních a studijních agend

Ing. Pavel Grepl
Mgr. Martin Maňásek

ČVUT

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

RNDr. Milan Richter
Mgr. Martin Maňásek

UHK

Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v
souladu s legislativou a dotačními podmínkami

Mgr. Jitka Baťková

OU

Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy
vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a
organizátorů Noci vědců v ČR

Bc. Miroslav Čermák
Šárka Lišková
Václav Hájek

2. Hodnotící komise
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

prorektor pro rozvoj UK

předseda

Mgr. Jitka Baťková

vedoucí Odboru projektové podpory RUK

člen

Aneta Cihlářová

Odbor projektové podpory RUK

člen

3. Datum a místo konání veřejného vyhodnocení
Veřejné vyhodnocení proběhlo, s ohledem na pandemickou situaci, on-line dne 21. 1. 2021 od
9:30 do 12:00 hod.
4. Zhodnocení průběhu řešení a výsledků projektů
Řešitelé uvedených projektů představili stanované cíle, zhodnotili jejich naplnění, průběh
realizace a čerpání finančních prostředků a to i ve vztahu k přetrvávající pandemické situaci, která
znamenala změny ve formě realizace aktivit některých projektů, popř. i úplné rušení aktivit.
V průběhu veřejného vyhodnocení řízení byly jednotlivými řešiteli zodpovězeny doplňující dotazy
od účastníků, které směřovaly především na některé aspekty a souvislosti řešených témat.
Hodnotící komise následně konstatovala, že:








představené CRP 2020 byly řešeny v souladu se stanoveným časovým harmonogramem;
stanované cíle řešených projektů byly splněny a to i ve vztahu ke schváleným změnám
v realizaci. Řešitelé vyvinuli maximální úsilí, aby cíle a výstupy naplnili v co největší míře,
prokázali flexibilitu při řešení v nastalé pandemické situaci.
projekty byly řešeny na požadované odborné úrovni;
prostředky vynaložené na řešení projektů odpovídají dosaženým výsledkům, bylo s nimi
nakládáno efektivně, hospodárně a účelně v souladu s platnou legislativou a byly využity
výlučně k úhradě uznatelných nákladů projektů v souladu s jejich časovým určením;
nedočerpání bylo způsobeno především tím, že řešitelé měli snahu přesouvat plánované
prezenční akce na pozdější dobu (prosinec 2020) s vyhlídkou zlepšení situace.
projekty byly realizovány v souladu s Vyhlášením centralizovaného rozvojového
programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2020.

5. Závěr z veřejného vyhodnocení
Hodnotící komise konstatuje, že projekty byly řešeny řádně v souladu se stanovenými cíli,
harmonogramem a přidělenými finančními prostředky.

V Praze dne 21. 12. 2021
Podpis předsedy hodnotící komise:

Jan Hála

Digitálně podepsal
Jan Hála
Datum: 2021.01.22
11:27:33 +01'00'

.………………………………………..
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina (printscreen z nástroje MS Teams)
2. Prezentace řešitelů

