
Rozvojové projekty akademických pracovník ů a student ů 2015 - 
RPAPS na FEL 2  
(v roce 2014 mělo financování název RPMT - Rozvojové projekty mladých týmů)  
 
Výběrová a řídicí komise:  J. Matas (předseda), J. Jakovenko, zástupce senátu         
Prostředky: 1 281 tis. Kč 
 
 
Harmonogram vyhlášení a řešení RPAPS  

10.2.2015 Termín pro odevzdání návrh ů, 23:59 

28.2.2015 Ukončení výběru projektů na fakultách a součástech, vyhlášení výsledků soutěže a 
jmenování řešitelů  projektů  

1.1.2016 Ukončení řešení projektů  a předání zprávy o řešení a výsledcích projektů prorektorovi 
pro rozvoj a manažerovi IP      

11.1.2016 Oponentura projektů a vyhodnocení výsledků řešení    

 
Tematické okruhy (definovány na úrovni ČVUT): 

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních 
programů na úrovni předmětů/kurzů 

2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 
 
Při výb ěru budou preferovány projekty, které:  

• Navazují na ADZ, přispívají k cílům v něm specifikovaných. 
• Mají vysoký poměr přidané hodnoty ku ceně. 
• Zvyšují kvalitu výuky, její efektivitu nebo proces řízení. 
• Mají dopad na co největší část FEL (na všechny studenty, všechny studenty programu, na 

všechny pracovníky, na studenty velkého povinného předmětu). 
• Mají malé náklady na udržitelnost (např. software na podporu X, na přípravu a vyhodnocení 

státních zkoušek, jednorázový upgrade laboratoře, sjednocování informačních systémů pro 
podporu výuky na různých katedrách). 

• Navazují a rozvíjejí již existující aktivity (“good track record is a plus”). 
• Pomáhají navázat spolupráci se středními školami (soutěže pro studenty SŠ, zapojení do 

výzkumných projektů, organizace kolokvií či setkání se středoškolskými učiteli). 
• Snižují propadovost ve výuce. 
• Podporují internacionalizaci výuky (např. příprava AJ materiálů předmětu). 

 
Rozsah projekt ů: 

• Do  250 000 Kč 
 
Návrh projekt ů: 

• Volný text. Délka návrhu nesmí přesáhnout 3 strany A4 (11pt), formát pdf (ve kterém lze 
vyhledávat text). 

• Návrh musí zahrnovat: název projektu, tematický okruh,  stručná charakteristika řešitelského 
kolektivu, anotace a rozsah projektu, specifikaci cílů  a řešení projektu, časový harmonogram, 
způsob zajištění udržitelnosti a dostupnosti výstupů projektu do roku 2017 včetně, konkrétní 
výstupy projektu, přínos k rozvoji FEL, cílová skupina projektu, současný stav problematiky 
projektu, rozpočet - zdůvodnění finančních požadavků (celkové náklady na řešení projektu, 
výše požadované dotace, úplný výčet a zdůvodnění finančních položek požadavků na dotaci 
včetně jejich specifikací) 

• Členem řešitelského týmu musí být alespoň jeden pracovník FEL nebo doktorand FEL.  



• Navrhovatel i všichni členové týmu (mimo magisterských a bakalářských studentů) musí v 
návrhu uvést odkaz na svoji WWW stránku v doméně fel.cvut.cz.  

• Pokud je k financování činnosti popsaných v návrhu využito i zdrojů mimo RPAPS, uveďte je. 
• V návrhu musí být uveden seznam všech institucionálních projektů, např. FRVŠ, RPMT 2014 

 grantů, na kterých se podíleli členové řešitelského kolektivu. Překryv (textu návrhu, 
podpořených předmětů nebo laboratoří) s projektem RPMT 2014 nebo  FRVŠ z posledních 5 
let není povolen.  

• Návrh projektu odešlete ze školní adresy jako přílohu emailu na adresu: 
simovzuz@fel.cvut.cz, a cc: matas@fel.cvut.cz 

 
Informace pro řešitele:  

• Všechny projekty vybrané k financování budou v plném znění zveřejněny. 
• Řídící komise může provést kontrolu postupu řešení v průběhu projektu a v případě zjištění 

závažných nedostatků projekt ukončit nebo krátit, v případě dobrých výsledků a volných 
prostředků může být projekt i navýšen. 

• Z často kladených dotazů vznikne FAQ. 

 


