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Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program na podporu odstranění slabých stránek školy 

Podprogram:  

Název projektu:  

Transformace a inovace učebních opor distančního a kombinovaného studia na 

Fakultě podnikohospodářské 

 
 

 

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 500 500 0 

Čerpáno 500 500 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást 
Proděkanka pro pedagogiku Fakulty 
podnikohospodářské 

Proděkanka pro pedagogiku Fakulty 
podnikohospodářské 

Adresa/Web: 
Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 
http://fph.vse.cz/ 

Nám. W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3 
http://fph.vse.cz/ 

Telefon: 224098445 224098445 

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

 

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

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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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. 

 Příprava metodiky projektu a vytvoření realizačního týmu – splněno, bylo provedeno zaškolení všech 
učitelů FPH 
Transformace stávajících studijních opor pro jednotlivé předměty oborů Podniková ekonomika a 
management a Arts management do prostředí ISIS a jejich doplnění o e-testy, tvorba e-opor pro nové 
předměty FPH – splněno, byly založeny projekty pro jednotlivé předměty distančního i kombinovaného 
studia, vytvořeny e-learningové testy, studijní opory jsou průběžně aktualizovány dle potřeb vyučujících  
Aplikace na pilotních kurzech – splněno, nové testy byly využity již v ZS AR 2009/10 jak pro distanční 
formu, tak pro formu prezenční 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 

Bylo založeno celkem 31 eLearningových projektů, které slouží k evidenci a tvorbě obsahu pro přípravu 
eLearningových kurzů. Jedná se o sadu autorských nástrojů k podpoře přípravy elektronických studijních 
opor, testů a jiného eLearningového obsahu.  
Tyto projekty jsou od zimního semestru akademického roku 2009/10 využívány pro průběžné i závěrečné 
testování studentů distančního a kombinovaného studia.  
Tyto projekty jsou přístupné v Integrovaném studijním informačním systému studentům  příslušného 
předmětu po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem.  

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   

2   

3   

4   

5   

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) 

   

   

   

   

   

 

 

 

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

 


