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Cíle projektu a jejich naplnění

Cílem projektu bylo vytvoření výukového materiálu s problematikou Zrcadlení, 
se zvláštním zřetelem na zrcadlení v lineární perspektivě

Letní semestr 2020/21

Sběr materiálu, fotodokumentace, studium literatury                                                            
Obor A+U - zrcadlení do vodní hladiny – podpůrné materiály pro studenty                 
Semestrální práce zrcadlení mostu do vodní hladiny

Zimní semestr 2021/22

Obor A+U, K, D – zrcadlení do vodní hladiny, do svislé stěny v různých polohách, 
zrcadlení na plochu - předlohy pro výuku, video s problematikou Zrcadlení v LP,        
učební text (elektronická skripta )
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Příklady nasbíraných podkladů - fotodokumentace
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Příklady studentských prací
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Příklady z textu Zrcadlení
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Rozpočet 

2 Neinvestiční finanční prostředky celkem
Přidělené neinvestiční prostředky 

z IP 2021

(tis. Kč)

Č

e

r

p

á

Čerpání IP 

2021 

k 31.12.2021

(v kč)

Osobní náklady

2.I Mzdy (včetně pohyblivých složek): 40,00 46,00

2.II
Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr:
6,00

0,00

2.III

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu:

16,00

16,00

Ostatní

2.IV Materiální náklady (včetně drobného majetku): 15,00 20,00

2.V Služby a náklady nevýrobní: 5,00 0,00

2.VI Cestovní náhrady: 0,00 0,00

2.VII Stipendia: 0,00 0,00

3 Celkem 82,00 82,00

Změny v rozpočtu - popis a zdůvodnění

Změny u osobních nákladů - přesun položky 2.II do položky 2.I. - zdůvodnění: revizi textu dělala RNDr. Stanislava 

Čečáková, která je od června 2021 zaměstnána na FA ČVUT na plný pracovní úvazek, tj. byla jí vyplacena odměna 

Změna u položky Ostatní - přesun položky 2.V do položky 2.VI - zdůvodnění: ve službách se počítalo s náklady na 

vyrobení modelu s několika různým zrcadly, model získáme dlouhodobým zapůjčením od UMPRUM, tj. jeho výroba 

nebyla třeba, proto byly finance použity na jiné materiální náklady (kancelářské potřeby, literatura)                                              
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Děkuji Vám všem za pozornost!


