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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2014 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 1. Program na podporu spolupráce vysokých škol 

Podprogram:  

Název projektu: 
 

Inovace Univerzitního informačního systému (IUIS) 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2014 Do: 31. 12. 2014 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1 400 1 400 0 

Čerpáno    

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: RNDr. Karel Nenadál Ing. Dana Václavíková 

Podpis:   

Fakulta/Součást Výpočetní centrum VŠE Výpočetní centrum VŠE 

Adresa/Web: 

Vysoká škola ekonomická v Praze  
nám. W. Churchilla 4 
130 67 Praha 3 
www.vse.cz 

Vysoká škola ekonomická v Praze  
nám. W. Churchilla 4 
130 67 Praha 3 
www.vse.cz 

Telefon: +420 224 09 5801 +420 224 09 5855 

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

 

Jméno rektora: 
 
prof. Ing. Hana Machková, CSc. 

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. Kooperace na cílech celého projektu dle daného harmonogramu 

Cíl byl plněn průběžně v celém běhu projektu. 
 

2. Vyhodnocení pilotního provozu implementace ESPS z roku 2013 na základě zprávy z téhož 
roku 
Cíl byl splněn v plánovaném rozsahu. 
 

3. Analýza a ideový návrh doplnění funkcionalit a procesů do ESPS 
Cíl byl splněn v plánovaném rozsahu. 
 

4. Detailní analýza a návrh doplnění funkcionalit a procesů do ESPS 
Cíl byl splněn v plánovaném rozsahu. 
 

5. Implementace dodatečných procesů a funkcionalit do ESPS 
Cíl byl splněn v plánovaném rozsahu. 
 

6. Zkušební provoz rozšířeného řešení ESPS 
Cíl byl splněn v plánovaném rozsahu. 
 

7. Vyhodnocení zkušebního provozu rozšířeného řešení ESPS a odstranění závad 
Cíl byl splněn v plánovaném rozsahu. 
 
 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

  
1. Zpráva o pilotním provozu. 

Výstup byl splněn. 
2. Návrh doplnění funkcionalit a procesů 

Výstup byl splněn. 
3. Projekt doplnění funkcionalit a procesů 

Výstup byl splněn. 
4. Protokol o převzetí. 

Výstup byl splněn. Převzetí ověřeno v akceptačním protokolu. 
5. Akceptační protokol rozšíření modulu. 

Výstup byl splněn. Akceptováno bez výhrad. 
6. Protokol o vypořádání výhrad akceptačního protokolu. 

Vzhledem k akceptaci bez výhrad je protokol irelevantní. 
 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte č.j. vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny  

(přidejte řádky podle potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1   

2   

3   

4   

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 finančních prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2013 1 900  

2014 1 400  

 

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


