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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE                                                                                         

 

 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 7 Program na odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek 

Podprogram: c) podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy 

Název projektu: 
Vícedruhové záznamy 

 

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 1440 842 598 

Čerpáno 1440 842 598 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Jiří Zeman, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze 

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

Telefon: 224 095 219 224 095 646 

E-mail: zeman@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. Pořízení infrastruktury pro vícedruhové záznamy 

2. Záznam vybraných přednášek a cvičení 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Ad 1. Pořízeno mobilní záznamové zařízení Mediasite ML firmy Sonic Foundry (Nyní na VŠE 2 mobilní 

zařízení a 1 stacionární zařízení.) 

 

Ad 2. Proveden záznam 1066 vyučovacích hodin. Na záznamech se podílelo 32 učitelů a asistovalo 16 

studentů. Zaznamenáno bylo 49 celých předmětů nebo jejich částí. Dále byly zaznamenány vybrané 

samostatné odborné přednášky a další hromadné akce (Den otevřených dveří, Den s VŠE a další). 

 

Záznamy dostupné na adrese: http://multimedia.vse.cz 

Informace pro uživatel: http://f2.vse.cz/multimedia  

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. 
 

http://multimedia.vse.cz/
http://f2.vse.cz/multimedia

