
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 8 Program na podporu vzdělávání seniorů 

Podprogram:  

Název projektu: Rozvoj činnosti Univerzity třetího věku 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2009 Do: 31. 12. 2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1 715 1 715 0 

Čerpáno 1 715 1 715 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Univerzita třetího věku Univerzita třetího věku 

Adresa/Web: Praha 3, nám. W. Churchilla 4/ http://u3v.vse.cz Praha 3, nám. W. Churchilla 4/ http://u3v.vse.cz 

Telefon: 224 095 632 224 095 632 

E-mail: kubalek@vse.cz kubalek@vse.cz 

 

Jméno rektora: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 (1) Zvýšení životních aktivit seniorů 
(2) Rozšíření a zkvalitnění výuky na Univerzitě třetího věku. 

splněno 
splněno 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 (1) Výuka na univerzitě, provoz multimediální učebny 
V letním semestru 2008/09 proběhla výuka v rozsahu 26 předmětů, 375 studentů (kteří studovali 633 

předmětů). 
V zimním semestru 2009/10 proběhla výuka v rozsahu 27 předmětů, 397 studentů (kteří studovali 702 

předmětů). 
Úspěšní účastníci obdrželi na závěr semestru osvědčení o absolvování. 
Nejlepší účastníci obdrželi slavnostní osvědčení předané na promocích v červnu 2009. 
(2) Obnova technického vybavení 
Do informatické učebny U3V byla zakoupena interaktivní tabule včetně ozvučení, přepínače pro záznam 

výuky a dalšího vybavení. 
Z projektu byly zčásti hrazeny počítačové stoly do učebny, které umožní využívat učebnu pro 

informatickou i společensko-vědní výuku. 
(3) Web univerzity 
Od srpna 2009 jsou webové stránky U3V založeny na technologii SharePoint (viz http:/u3v.vse.cz). 

Přechod na novou technologii nebyl financován z projektu. Ušetřené prostředky byly věnovány na 
nákup interaktivní tabule. 

(4) Materiály pro výuku 
Vzhledem k finanční náročnosti obnovy technického vybavení nebyly v roce 2009 materiály na výuku 

financovány z tohoto projektu. K výuce byly převážně využity materiály pořízené v minulých letech. 
(5) Letní škola seniorů (Jindřichův Hradec) 
Letní škola seniorů proběhla v Jindřichově Hradci v termínu 8. 7. – 30. 8. 2009. 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1   

Přehled o 
pokračují-
cím 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 fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2010 1 715 Rozvoj činnosti Univerzity třetího věku 

 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 


