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Program: B. Centralizované projekty,    

Podprogram: 5. Program na podporu vzdělávání seniorů 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky:  

Požadavek 434 434 0 

Čerpáno 434 434 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel dílčí části  Kontaktní osoba 

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

Podpis:   

Fakulta/Součást U3V VŠE v Praze U3V VŠE v Praze 

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

Telefon: 224 095 632 224 095 632 

E-mail: u3v@vse.cz kubalek@vse.cz 

 

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

Podpis:  

Datum: 10. ledna 2011 

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. 

 Realizace 3 předmětů U3V v Praze (Počítačová grafika, Digitální fotografování, OneNote) 
 
Vícedruhový záznam 3 předmětů U3V v Praze a jeho zpřístupnění na webu 
 
Materiály pro výuku U3V v Praze 
 
Inovace technické infrastruktury U3V v Praze 
 
Výuka angličtiny pro mírně pokročilé na U3V v Jindřichově Hradci 
 
Letní škola seniorů 2010 U3V v Jindřichově Hradci - soubor nejméně 6 intenzivních kurzů (dle poptávky – 
např. základy výpočetní techniky, výpočetní technika pro pokročilé, tvorba webových stránek, podvojné 
účetnictví, marketing, tvůrčí psaní - rozsah kurzu většinou 25 hodin) 
 
Vytvoření a pilotní ověření multimediálního kurzu Environmentální aspekty kvality života 
Kurz se skládá ze 6 multimediálních přednášek (po cca 40 min.), zadání samostatné práce a závěrečných 
testů, ke každé přednášce budou k dispozici studijní texty a testy. V rámci kurzu bude proškolen nejméně 1 
konzultant.  

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Realizovány 3 předměty U3V v Praze (U056 Počítačová grafika, U065 Digitální fotografování, U072 
OneNote) Splněno 
 
Vícedruhové záznamy předmětů U3V (http://multimedia.vse.cz, předměty U056, U065, U072) Splněno 
 
Vydány materiály pro výuku U3V v Praze (U055: 40 ks, U056: 130 ks, U065: 50 ks, U68: 20 ks, U069: 20 
ks, U072: 20 ks) Splněno 
 
Inovace technické infrastruktury: nákup nového dataprojektoru pro učebnu U3V SB 307 Splněno 
 
Zpracování a tvorba multimediálního kurzu. Splněno kromě finálního dokončení videosnímku  
 
Výuka angličtiny pro mírně pokročilé (letní a zimní semestr) Splněno 
 
Zajištění propagace U3V a nábor účastníků Letní školy seniorů 2010 Splněno 
 
Letní škola seniorů 2010 - soubor nejméně 6 intenzivních kurzů (dle poptávky – např. základy výpočetní 

techniky, výpočetní technika pro pokročilé, tvorba webových stránek, podvojné účetnictví,  marketing, 

tvůrčí psaní - rozsah kurzu většinou 25 hodin) Splněno  

 

Vytvoření podmínek pro pilotní ověření multimediálního kurzu (jednání se zástupci vybraných zařízení 

v regionu, vytvoření technického a personálního zázemí včetně zaškolení nejméně 1 konzultanta). Splněno 
 
Pilotní ověření multimediálního kurzu (Dačice, Jindřichův Hradec, Třeboň). Splněno 
 

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   

http://multimedia.vse.cz/


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. 

 
 

 

 

 


