
Závěrečná zpráva Stipendijního programu na
podporu využití technologií ve výuce
Tato zpráva slouží ke zhodnocení Vašeho projektu v rámci Stipendijního programu na podporu 
využití technologií ve výuce. Závěrečnou zprávu prosíme vyplňte nejpozději do 31. 1. 2019. Pokud si 
chcete závěrečnou zprávu připravit online, můžete k tomu využít vzor na adrese 
https://is.muni.cz/go/SP-vzor-ZZ.

* Required

1. Prosíme zadejte jméno řešitele ve formátu
Příjmení, Jméno, UČO. *

Cíle projektu

2. Podařilo se vám naplnit všechny cíle, které byly uvedeny ve vašem projektu? *
Mark only one oval.

 Ano Skip to question 4.

 Částečně Skip to question 3.

Cíle projektu – změny

3. K jakým změnám došlo oproti původně schválenému návrhu projektu a proč? Co se Vám
již podařilo dokončit? Co ještě potřebujete dokončit a kdy se Vám to podle odhadu
povede? *
 

 

 

 

 

Výstupy

4. Jaké výstupy se Vám při vytváření projektu podařilo vytvořit? *
 

 

 

 

 

Zpětná vazba

https://www.google.com/url?q=https://is.muni.cz/go/SP-vzor-ZZ&sa=D&ust=1544531899822000&usg=AFQjCNHmcqZg_e0lMjplzjdOb5UE3sgUug


5. Byly již výstupy Vašeho projektu využity ve výuce? *
Mark only one oval.

 Ano Skip to question 7.

 Ne Skip to question 6.

Využití v praxi

6. Kdy by měly být výstupy Vašeho projektu využity v praxi? *
 

 

 

 

 

Skip to question 9.

Zpětná vazba – specifikace

7. Kdy byly výstupy Vašeho projektu využity? *
 

 

 

 

 

8. Zpětná vazba *
Splnily výstupy projektu Vaše očekávání? Máte již k dispozici zpětnou vazbu studentů? Pokud
ano, jakým způsobem jste zpětnou vazbu získávali, jak si ji interpretujete a jak ji plánujete
reflektovat ve výuce? Pokud ne, jak a kdy zpětnou vazbu plánujete získat?
 

 

 

 

 

Další rozvoj projektu

9. Máte v plánu projekt nějak nadále rozvíjet? *
Mark only one oval.

 Ano Skip to question 10.

 Možná Skip to question 10.

 Ne Skip to question 11.

Další plány rozvoje projektu



10. O jakém dalším rozvoji projektu uvažujete? Je další rozvoj projektu něčím podmíněný? *
 

 

 

 

 

Skip to question 12.

Konec rozvoje projektu

11. Proč projekt nechcete nadále rozvíjet? *
 

 

 

 

 

Personální změny

12. Došlo k personálním změnám oproti schválenému návrhu projektu? *
Mark only one oval.

 Ne Skip to question 14.

 Ano Skip to question 13.

Personální změny – specifikace

13. K jakým personálním změnám při řešení projektu došlo a proč? *
 

 

 

 

 

Spolupráce s asistenty

14. Jak probíhala Vaše spolupráce se studentskými asistenty? *
 

 

 

 

 

Finance



Powered by

15. Podařilo se Vám vyčerpat celou částku, která byla vašemu projektu přidělena? *
Mark only one oval.

 Ano Skip to question 17.

 Ne Skip to question 16.

Finance – specifikace

16. Kolik z přidělené částky jste vyčerpali a proč jste nevyčerpali částku celou? *
 

 

 

 

 

Problémy

17. Potýkali jste se při řešení problému s nějakými problémy (technologickými či jinými)? *
Mark only one oval.

 Ne Skip to question 19.

 Ano Skip to question 18.

Problémy – specifikace

18. S jakými problémy jste se při řešení projektu potýkali? Byly tyto problémy vyřešeny? *
 

 

 

 

 

Další komentáře

19. Je něco, co nám chcete říct a my jsme se na to nezeptali? Chybělo Vám během realizace
Vašeho projektu něco ze strany Kanceláře e-learningu? Je něco, co byste chtěli vzkázat
členům Kanceláře e-learningu?
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