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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE                                                                                         

 

 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 6 Program na podporu dalšího vzdělávání 

Podprogram: a) podprogram na podporu rozvoje všech forem vzdělávání seniorů na vysokých školách 

Název projektu: 
Rozvoj univerzity třetího věku 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1715 1715 0 

Čerpáno 1715 1715 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

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

Podpis:   

Fakulta/Součást Univerzita třetího věku VŠE v Praze Univerzita třetího věku VŠE v Praze 

Adresa/Web: 130 67 Praha 3, nám. W. Churchilla 4 http://u3v.vse.cz 

Telefon: 224 095 632 224 095 646 

E-mail: kubalek@vse.cz kubalek@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. 
 (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 2009/10 proběhla výuka v rozsahu 26 předmětů, 416 studentů (kteří studovali 653 

předmětů). 
V zimním semestru 2010/11 proběhla výuka v rozsahu 37 předmětů, 542 studentů (kteří studovali 824 

předmětů). 
Úspěšní účastníci obdrželi na závěr semestru osvědčení o absolvování. 
Nejlepší účastníci obdrželi slavnostní osvědčení předané na promocích v květnu 2010. 
(2) Obnova technického vybavení 
Před učebnu byla pořízena plazmová informační obrazovka, která je ovládaná po síti aktualizovaným 

zařízením Adtraxion z učebny. 
Učitelům, kteří nejčastěji učí na U3V byl zakoupen počítač pro přípravu výuky. 
Pro výuku byly zakoupeny novější licence programů Zoner Photo Studio 13 a Adobe Premiere Elements 4 
(3) Web univerzity 
Od března 2010 jsou webové stránky U3V založeny na technologii WordPress (viz http:/u3v.vse.cz) 

v souladu s nařízením vedení školy. Přechod na novou technologii nebyl financován z projektu. 
Ušetřené prostředky byly věnovány na nákup počítačů. 

(4) Materiály pro výuku 
Vzhledem k finanční náročnosti obnovy technického vybavení nebyly v roce 2010 materiály na výuku 

financovány z tohoto projektu. 

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) 

2012 1 715 Rozvoj činnosti Univerzity třetího věku 

   

   

   

   

 

 

 

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

 
 

 

 


