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Rozvojový projekt na rok 2009 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 4 – na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol 

Podprogram: 
c) na podporu rozvoje stipendijních programů vysokých škol pro nadané studenty 
z rozvojových zemí anebo z těch zemí, které procházejí procesem společenské 
i ekonomické transformace. 

 

Název projektu: 
Podpora studentům ze zemí procházejících společensko-ekonomickou transformací – studium na FTK 
UP v Olomouci  

 
Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2009 Do: 31. 12. 2009  

 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 700 700 0 

Čerpáno 700 700 0 

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE  

 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Prof. PhDr. Hana Válková, CSc. Mgr. Zuzana Hanelová 

Podpis:   

Fakulta/Součást Fakulta tělesné kultury Fakulta tělesné kultury 

Adresa/Web: tř. Míru 115, 771 11 Olomouc/ tř. Míru 115, 771 11 Olomouc/ 

Telefon: 585636399 585636352 

E-mail: hana.valkova@upol.cz zuzana.hanelova@upol.cz 

 

Jméno rektora:  
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
 Cíl 1.: Aktualizace informačních materiálů (včetně www a elektronické formy na CD) 

pro rok 2009 pro partnerské univerzity a jejich potenciální studenty, požadavky k 
přijímacímu řízení.  15. 1. 2009 
Splněno – uloženy u řešitelky, dále viz www.upol.cz // fakulta tělesné kultury – english // 
international studies 
Cíl 2.: Zajištění (ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Sarajevu) přihlášek studentů na 
FTK UP – v elektronické podobě a v kompletní studijní dokumentace.  28. 2. 2009 
Splněno: dokladem přijímací řízení a výběr 2 studentek pro rok 2009-10 
Cíl 3.: Zajištění přípravy k SZZ a závěrečné fázi diplomové práce, ukončení studií 
studentů 2. roč. Mgr. 20. 3. až 10. 9. 2009 
Splněno částečně: absolvována část modulů SZZ a příprava na ukončení studia v roce 
2010 (studium v zahraničí a zdravotní důvody). Prodloužené studium je bez stipendia. 
Cíl 4.: Zajištění výběru a přijetí dalších dvou studentů z prioritních zemí (přednostně z 
Bosny a Hercegoviny).  10.7.2009 
Splněno: dokladem je protokol o výsledcích přijímacího řízení a přijetí 2 studentek pro 
rok 2009-10, uloženo na studijním oddělení. 
Cíl 5.: Intenzivní jazykový kurz ČJ (ve spolupráci s KZS UP) a zpracování ISP.     
Splněno: všechny osobní plány uloženy na studijním oddělení, účetní doklad o úhradě 
kursu v AJ, evidenční listy docházky.   
Cíl 6.: Zajištění kvalitního studijního servisu pro všechny studenty. Po celý kalendářní 
rok 2009  
Splněno: evidence výsledků zkoušek, evidence v podobě elektronického systému STAG.                                         

Kontrolova-
telné výstupy  

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

 
1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        2. 

 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         5.  
 
 

 
Dokumentace o zahájení studia (3 studenti přijatí v r. 2008) 
Dokumentace o průběhu studia – ISP 
Dokumentace o přijetí dalších studentů v r. 2009 
Cíl 2, 3, 4, 5 : Termíny:  leden 2009 
                                        březen 2009 
                                        červenec 2009   
Evidence v materiálech studentů na stud. oddělení FTK UP, v elektronické podobně 
STAG, záznamy v indexu studentů. 
Záznam o kontrolních schůzkách se studenty (Válková, Hanelová) 
Fotogalerie: www.centrum.apa.upol.cz 
 
Detailní inovované informační materiály 
Kontakt s ambasádou a univerzitami 
Medializace projektu 
Cíl 1: Termín: 15.1.2009 
Prezentace v ppt. – odeslaná na kontaktující se univerzity: Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, 
Niš. 
 
Dokumentace o ukončení Mgr. studia  
Cíl 2: Termín: 11.9.2009 
Evidence v materiálech studentů na stud. oddělení FTK UP, v elektronické podobně 
STAG. (Ukončena 1. část SZZ, zpracované diplomové práce, 1 obhájena.). 
 
 
Hodnocení projektu studenty 



 
         6. 

Cíl 1, 5. Termíny: leden 2009 
                              červenec 2009 
                              září 2009 
Hodnocení a řešení servisu, studijních obtíží aktuálně (Válková, Hanelová) – bez 
dokumentace. 
Anketa (u řešitelky) – zpracovává se pro uveřejnění v Žurnále UP (únor 2010). 
 
Závěrečná zpráva se zprávou o čerpání 
Cíl 1–5. Termín : leden 2010 
Předložený dokument. 
 
Medializace projektu 
Cíl 1-5. Termín : průběžně, 
                            leden 2010 
Žurnál UP. 
Vystoupení na workshopech NAEP 
Loga na pracovišti (katedra APA, FTK UP Olomouc) 
www.upol.cz 
 

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 čj. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 Nedokončení všech částí státní zkoušky 
u dvou studentů 

1 studentka - prodloužení studia 
z důvodu zahraniční stáže 
1 student – prodloužení ze 
zdravotních důvodů 

2 

Změna ve financování: namísto 
nerealizovaného cestovného - posílení 
položky Stipendia, kde prostředky 
pravděpodobně kvůli chybné kalkulaci 
při přípravě projektu chyběly. 

Žádost o změnu – v příloze 

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) 

2006-2009  
  

2010  
700 

Studium 7 studentů v Mgr. navazujícím studiu, 
jeden v DSP 

2011  
700 

Studium 7 studentů v Mgr. navazujícím studiu 
Perspektivně rigorózní zkoušky, zahájení studia 
v DSP (Ph.D.), obnova technického parku 

  
  

 

   

 
 
 
 

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



 
 

 

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu  
(vyplnit za celý projekt) 
 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem   

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 700 700 

 Mzdové náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 134 

2.2 
Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
… 170 36 

2.3 Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu 63 54 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 7 16 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 0 

2.6 Cestovní náhrady 40 0 

2.7 Stipendia 420 460 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  

700 700 

 



 

Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje Částka ( v tis. Kč) 

2.1 

Mzdy (včetně pohyblivých složek) 
- průběžné konsultace ve zvolených předmětech, především z důvodů 
jazykových (v 1. Ročníku v angličtině) a konsultace k tématům SZZ 
(státní závěrečné zkoušky)  
- vedení diplomových prací v anglickém jazyce – konzultace 
v komparaci ČJ a AJ (studentům je na základě žádosti povolováno 
zpracovat DP v AJ) 
administrace projektu 

134 

2.2. 

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
- Náklady na úhradu výuky jazyka českého – blok intenzivní výuky 
v září + 4 hodiny týdně během semestru (kurzu se účastnili i studenti 
z Bosny přijatí na FF UP – FF poskytla pro výuku prostory) 

36 
 

2.3 
Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu 
(chybný výpočet při kalkulaci rozpočtu projektu – vyšší odvody, než 
byly při plánované výši mzdových prostředků třeba) 

54 

2.4. 

Materiální náklady  (včetně drobného majetku) 
Učebnice českého jazyka pro kurz češtiny (celkem pro 6 studentů  - 2 
z FTK a 4 z FF) 
Knihy pro knihovnu FTK UP – studijní literatura v angličtině 

16 

2.5. Služby a náklady nevýrobní  
neplánovány 0 

2.6.. Cestovní náhrady 
Nerealizovány, požádáno přesun do položky „stipendia“.  Viz příloha. 

0 

2.7. 

Stipendia 
Počet studentů  v Mgr. navazujícím studiu:  
1.r. – 2 noví od září 2009 + 1 nástup po ukončení zahr.stáže (3x 4 
měsíce x 7.000) =  84.000,- 
2.r. -  2 stud. – LS (2 x 8 měs x 7.000) = 112.000,- 
1.+2. ročník – LS 1. roč. a ZS 2.roč. – 3 studenti = 252.000,- 
Mimořádná stipendia + stipendia pro výcvikové kursy 12.000 

460 

   

 
 
 

 


