
1 

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2013 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol 

Podprogram:  

Název projektu: Inovace Univerzitního informačního systému 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2013 Do: 31.8.2015 

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

prostředky: 

V tom kapitálové finanční 

prostředky: 

Požadavek 1 900 1 900 0 

Čerpáno 1 900 1 900 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: RNDr. Karel Nenadál Ing. Dana Václavíková 

Podpis:   

Fakulta/Součást Výpočetní centrum Výpočetní centrum 

Adresa/Web: 
nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ 

www.vse.cz 

nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3/ 

www.vse.cz 

Telefon: +420 224 095 801 +420 224 095 855 

E-mail: nenadal@vse.cz dana.vaclavikova@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. 

 Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu: plněn průběžně 

Analýza specifických požadavků na ESPS: splněn 

Analýza parametrů ESPS na trhu a následné vyhodnocení: splněn 

Analýza a specifikace požadavků na interface do ISIS: splněn 

Studie proveditelnosti: splněna 

Realizace pilotního provozu implementace ESPS: zahájena, dosud pokračuje 

Plnění 

kontrolovatel

ných výstupů  

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

splněny nebyly. 

 Specifikace parametrů a požadavků na ESPS: splněn 

Rozbor základní funkcionality dostupných ESPS a jejich schopnosti komunikovat s ISIS: splněn 

SWOT analýza implementace ESPS: splněn 

Protokol o hodnocení nabízených ESPS: splněn 

Studie proveditelnosti včetně specifikace interface na ISIS: splněn 

Pilotní projekt implementace ESPS: splněn 

Zpráva o průběhu a vyhodnocení pilotního provozu: částečně splněn – vypracována první verze 

hodnocení, bude případně korigována po dokončení pilotního provozu 

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 

V „Cílech dílčí části projektu“ je rozpracována 

část připadající tvorbě ESPS a termíny reflektují 

průběh prací na projektu v prvním pololetí. 

Změny v dílčí části navazují na změny 

v realizaci na straně koordinátora 

projektu a reflektují dosavadní průběh 

prací a upřesněné potřeby projektu. 

Změny byly schváleny koordinátorem 

celého projektu a následně též 

rozhodnutím MŠMT ze dne 21.10.2013, 

č.j. MSMT-38881/2013-1 

2 
Výstupy projektu jsou upřesněny v části „Plnění 

kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu“. 
Viz výše. 

3 

V „Harmonogramu dílčí části projektu“ jsou 

upřesněny hlavní činnosti jednak dle skutečnosti 

k datu změny a jednak dle plánu do konce roku. 

Viz výše. 

4 

V rozpočtu posílena položka „Služby a náklady 

nevýrobní“ (o 200 tis. Kč) a „Stipendia“ (o 200 

tis. Kč) na úkor „Cestovních náhrad“, „Mezd“ a 

„Odměn dle dohod“.  

Viz výše. 

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) 

2013 1900  

2014 1400  

 

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




