
Podání závěrečné zprávy 
projektu GRAS 

gras.zcu.cz 

Před podáním závěrečné zprávy projektu GRAS opět nahlédněte 
alespoň do příslušných sekcí směrnice rektora č. 32R-2016, 

kterou najdete na webu 

http://www.zcu.cz/pracoviste/pc/gras/


Je-li projekt ve stavu „schválený“, je možné jej otevřít a přidat 
závěrečnou zprávu 



Přiložení závěrečné zprávy zahájíte v záložce 
„Průběžné/Závěrečné zprávy“, kde zvolíte „Přidat zprávu“.  



Celkové zhodnocení projektu by mělo obsahovat základní 
informace o tom, zda projekt probíhal dle časového a finančního 
návrhu, a pokud ne, kde došlo ke změnám a jak byly řešeny. 
Zároveň by se zde mělo objevit celkové vyhodnocení stanovených 
cílů a výstupů, případně důvod potíží s jejich naplněním a způsob 
řešení těchto potíží. 

Vyplňte požadované údaje, celkové zhodnocení projektu a uložte zprávu. Uložením zprávy se v dalších 
částech projektu otevřou pole pro zadání výsledků projektu. Při práci průběžně využívejte možností „Uložit 
jako rozpracovaný“ nebo „Uložit (zachovat okno)“. 



Pole Zhodnocení přínosu projektu má omezený počet znaků!  
To není chyba, ale záměr, řešitel zde má věcně shrnout, jak 
projekt probíhal a zda naplnil to, oč usiloval. Konkrétní komentář 
k rozpočtu, cílům a výstupům se uvádí v příslušných kolonkách  
v rámci struktury projektu. 



Na kartě „Řešitelé“ můžete doplnit osoby podílející se na 
realizaci projektu (zejména má-li jim být vyplaceno 
stipendium). 



Skutečné čerpání 
rozpočtu doplňte 
stručným komentářem. 

V záložce „Rozpočet“ vyplňte skutečně čerpané částky. 



Po zadání údajů zvolte „Přepočítat“. 



Obdobně postupujte na dalších záložkách – principem závěrečné zprávy je porovnat 
slíbené čerpání financí, cíle, výstupy a harmonogram s realitou a zhodnotit tak skutečný 
přínos projektu. 

Pokud nebyly naplněny cíle, výstupy či harmonogram projektu bez dalšího zdůvodnění, 
není zpráva v pořádku a projekt nemůže být uzavřen! Pokud došlo ke skutečnostem, 
které řešitel nemohl při podávání projektu předvídat (např. velmi nepříznivé počasí pro 
venkovní akci), je potřeba tuto skutečnost v závěrečné zprávě uvést jako zdůvodnění  
a vyplnit naplnění cílů, výstupů či harmonogramu podle toho, jak se to reálně podařilo. 





Je-li třeba, můžete doplnit harmonogram. 



Jakmile jsou vyplněna všechna potřebná pole závěrečné zprávy, 
zobrazí se možnost „Uložit jako podaný“. Touto možností 
odešlete závěrečnou zprávu k hodnocení a již není možné do 
závěrečné zprávy dále zasahovat. Pokud jste vyplnili všechna 
potřebná pole a ukončili úpravy závěrečné zprávy, ale přesto 
nelze „Uložit jako podaný“, kontaktujte administrátora. 



Po úspěšném zadání závěrečné zprávy má projekt opět přidělen 
stav „podaný“. Je to tak v pořádku, zpráva bude vyhodnocena 
administrátorem. Tento stav mu dává najevo, že jste práci na 
závěrečné zprávě již dokončili. 


