Stručný popis projektu
Vážení kolegové,
na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou
poskytnuty finanční prostředky na realizaci projektu „Příprava studijních opor pro studenty navazujícího
magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0175).
Ačkoliv jste se účastnili přípravy projektové dokumentace, vzhledem k uplynulé době je vhodné připomenout
základní charakteristiky tohoto projektu.
Cílem projektu je vytvořit studijní pomůcky pro vybrané předměty navazujícího magisterského stupně
studia. Výsledné texty a jiné pomůcky budou připraveny k publikaci. Vydání těchto výstupů není předmětem
projektu, projekt končí jejich finální přípravou k vydání včetně jazykových korektur, popř. grafických prací. Je
ponecháno na vůli autorů, zda budou připravovat texty k vydání v tištěné nebo elektronické formě.
Standardní výstupy mají jednu z následujících forem (v projektu je i několik nestandardních výstupů):
• základní studijní text o rozsahu 10-15 AA pokrývající alespoň 80 % látky předmětu,
• průvodce samostudiem v rozsahu 5-8 AA (cvičebnice),
• soubor testových otázek o rozsahu 1200 otázek,
• soubory prezentací pro přednášky z předmětu s předpokládaným rozsahem 15-25 slidů na jednu
přednášku.
Doba řešení projektu je 33 měsíců. Řešení projektu bude zahájeno k 1.7.2009, projekt bude ukončen
31.3.2012. Harmonogram člení dobu řešení projektu do tří fází:
• Přípravná fáze (1.7.2009-31.12.2009) je určena ke kritickému zhodnocení stávajícího obsahu
předmětů a zejména studijních pomůcek, komparaci s obdobnými předměty a studijními oporami
používanými v ČR a zahraničí, návrhu obsahů studijních pomůcek, zhodnocení těchto návrhů
externími oponenty a partnery projektu, apod. Součástí této fáze je výběr zahraniční a tuzemské
literatury a její společné pořízení. Tato přípravná fáze se týká pouze základních studijních textů a je
na ni zpravidla vyčleněno 10 hodin měsíčně.
• Fáze tvorby opor (zpravidla 1.1.2010-31.12.2010 pro základní studijní texty a průvodce studiem,
zpravidla v průběhu roku 2011 pro ostatní výstupy) je vyhrazena k postupnému vytváření
jednotlivých opor. Výstupy budou měsíčně odevzdávány společně s výkazem práce za účelem
průběžné kontroly a vyplácení odměn.
• Fáze testování a úprav (1.1.2011-31.3.2012) probíhá pouze u základních studijních textů a průvodů
samostudiem. Spočívá v opravách a doplnění textů na základě zkušeností z jejich využití při výuce a
jazykových korektur prováděných externí firmou.
Rozpočet projektu činí 7 364 750 Kč, oproti původnímu návrhu byl zkrácen o 15 %. Z jeho struktury lze
uvést tyto základní položky:
Typ nákladů
Platy autorů a dalších odborných zaměstnanců (DPČ, DPP)
Platy administrativních zaměstnanců (DPČ, DPP)
Sociální a zdravotní pojištění
Nákup zahraniční literatury
Nákup české literatury
Jazyková korektura textů
Kancelář projektu, spotřeba materiálu, pořízení majetku

tis. Kč
4 057
249
1 362
281
136
650
800

Tvůrci studijních textů odpracují přibližně 22 000 hodin s hodinovou sazbou 166 Kč, dále se na projektu
podílí grafici, odborní konzultanti, administrativní pracovníci atd. v řádech stovek hodin. Veškeré činnosti při
řešení projektu provádí všichni zaměstnanci nad rámec svých stávajících pracovních povinností, vždy bude
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uzavřena příslušná smlouva včetně stanovení odměny (DPČ nebo DPP). Postup prací bude sledován
v měsíčních intervalech.
Veškerá komunikace a řízení projektu bude probíhat prostřednictvím místní kanceláře řešitele projektu.
Ačkoliv je řešitelem projektu univerzita jako právní subjekt, pro účely řízení projektu byla ustanovena místní
kancelář na děkanátě PEF v místnosti Q 1.91. Administrativním asistentem projektu je Ing. Barbora Šiklová
(kl. 2726).
Věřím, že společným úsilím zvládneme splnit všechny cíle projektu.
12.6.2009, Brno

Ing. Marcel Ševela, Ph.D.
manažer projektu
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