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strana 2 

Podkladem pro interní vyhodnocení projektů byly zprávy o řešení Centralizovaných rozvojových projektů pro 
rok 2020, výpisy analytických účtů jednotlivých účetních středisek a prezentace řešitelů. 
 

 
 
A. Seznam projektů CRP 2020 
 

 

A. Seznam projektů CRP 2020 a řešitelů 

Standardní projekty 

 

Číslo proj. 

 

Koordinující 

VŠ 

 

Jednotlivé 

spoluřeši- 

telské VŠ 

 

 

Název projektu 

 

 

Řešitel 

 

Doba  

řešení 

projektu 

Přidělené 

prostředky na 

rok 2020 (v tis. 

Kč) 

NIV INV Celkem 

C15 UHK UJEP 
Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality 

a prestiže humanitních a společenských věd II 
Mgr. Pavel 

Maškarinec, Ph.D. 
1/20-12/20 992 0 992 

C35 ZČU UJEP 
Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci 

naplňování Inovační strategie ČR 2019 – 2030 
doc. RNDr. Martin 

Balej Ph.D. 
1/20-12/20 500 0 500 

Celkem 1492 0 1492 

 

 

Projekty 18+ 

 

Číslo proj. 

 

Koordinující 

VŠ 

 

Jednotlivé 

spoluřeši- 

telské VŠ 

 

 

Název projektu 

 

 

Řešitel 

 

Doba  

řešení 

projektu 

Přidělené 

prostředky na 

rok 2020 (v tis. 

Kč) 

NIV INV Celkem 

C6 ČVUT UJEP Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol 
Ing. Roman Vaibar, 

Ph.D,  MBA 
1/20-12/20 100 680 780 

C9 MU UJEP 
Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém 

rozvoji správních a studijních agend 
Ing. Roman Vaibar, 

Ph.D,  MBA 
1/20-12/20 420 80 500 

C12 OU UJEP 
Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, 

jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR 

Mgr. Michaela 

Liegertová Ph.D. 
1/20-12/20 700 0 700 

C14 UHK UJEP 
Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s 

legislativou a dotačními podmínkami 
Mgr. Hana Galiová 1/20-12/20 364 0 364 

C19 UK UJEP 

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree 

uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými 

školami 

prof. PaedDr. Pavel 

Doulík Ph.D. 
1/20-12/20 451 0 451 

C30 VŠCHT UJEP 
Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit 

ve spolupráci s partnery v regionech 
Mgr. Jana 

Kasaničová 
1/20-12/20 300 0 300 

Celkem 2335 760 3095 
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B. Hodnocení projektů 
 
Standardní projekty 
 

C15 – Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže 
humanitních a společenských věd II 

 
Řešitel projektu, Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., prezentoval průběh řešení projektu, jeho cíle a 

výstupy. UJEP byla v roli spoluřešitele. Koordinující VŠ byla Univerzita Hradec Králové. Celkem byly zapojeny 
3 VVŠ. Dr. Maškarinec uvedl, že se jedná o navazující projekt na projekt z roku 2019, kdy byl na FF řešen 
CRP projekt s názvem Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních 
a společenských věd. Hlavním cílem obou projektů je zlepšit povědomí o uplatnění absolventů filosofických 
fakult na trhu práce. V roce 2019 proběhlo vlastní sociologické šetření a v roce 2020 byla snaha uplatnit jeho 
výsledky. 
 
Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 Realizace panelových diskusí za účelem zprostředkování kontaktu mezi zaměstnavateli a humanitně 
orientovanými fakultami v návaznosti na výsledky sociologických šetření. 
Splněno 
 
Cíl 2 Podpora zaměstnanosti absolventů humanitních fakult prostřednictvím organizace platformy pro 
setkávání zaměstnavatelů s absolventy, resp. uchazeči o zaměstnání. 
Splněno 
 
Cíl 3 Zvýšení prestiže absolventů humanitních fakult za pomoci cílených nástrojů mediální kampaně ve 
veřejném prostoru. 
Splněno 
 
Cíl 4 Realizace společné webové prezentace za účelem budování pozitivního obrazu úspěšných absolventů 
humanitních fakult pomocí „Success Stories“ a jejich aktivní prezentace. 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 

 

V1 Organizované panelové diskuse se zástupci zaměstnavatelů, institucí a samosprávy o uplatnitelnosti 
absolventů HaSVO dne 25. 11. 2020 (kraje, města, obce, úřady práce, hospodářské komory, rozvojové 
agentury, neziskové organizace). 

o STEM/MARK – Jan Burianec  
o Magistrát města Ústí nad Labem – Tomáš Vlach (náměstek primátora) 
o Deník.cz – Luboš Palata (Studentský ambasador profesní dráhy v EU za UJEP) 
o Úřad práce Ústí nad Labem – Jaroslav Kunc (ředitel Odboru zaměstnanosti a EU) 
o MŠMT – Ivana Hrušková (ministerský rada v oddělení akčního plánování) 
o Německé velvyslanectví v Praze – Lenka Kovářová (tiskové oddělení) 
o FF UJEP – Ivana Havlínová (garantka pedagogických praxí 

Výstup splněn 

 

V2 Regionální burza práce pro studenty a absolventy HaSVO za účasti zástupců zaměstnavatelů, institucí a 
samosprávy dne 25. 11. 2020 (kraje, města, obce, úřady práce, hosp. komory, rozvojové agentury, NNO).  

o Archiv města Ústí nad Labem 
o Glencore Agriculture Czech s.r.o. 
o Deník.cz/práce v EU 
o Dobrovolnické centrum, z. s. 
o Jazyková škola LINK s.r.o. 
o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
o Muzeum města Ústí nad Labem 
o My Plans - poradenská kancelář 
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o Národní památkový ústav 
o Památník Terezín 
o Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech 

Výstup splněn 

  

V3 Mediální kampaň – pokračování společného postupu zapojených FF za účelem šíření pozitivního obrazu 
HaSVO prostřednictvím sociálních sítí, médií a ve veřejném prostoru („pozitivní branding HaSVO“). 
Výstup splněn 

 

V4 Webová platforma – pokračování podpory a další naplňování obsahu vzniklého portálu humanitky.cz 
k propagaci úspěšných absolventů HaSVO. 
Výstup splněn 

 

Závěr: 

Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část 
projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  

 

C35 – Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační 
strategie ČR 2019 – 2030 

 
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. prezentoval projekt, jehož hlavním řešitelem na UJEP je doc. 

Martin Balej. Hlavním koordinátorem projektu je Západočeská univerzita v Plzni. Celkem bylo součástí 
konsorcia řešitelů 9 univerzit. 

Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce veřejných vysokých škol při naplňování strategických cílů 
definovaných v rámci Inovační strategie České republiky 2019 – 2030, která definuje klíčové národní priority, 
jež jsou nezbytné k posílení inovačního potenciálu České republiky v souladu s vizí „The Country For The 
Future“. Tyto vize a strategické cíle se musí prolínat i s procesy a strategiemi vysokých škol, které by měly být 
v rámci jejich společenské odpovědnosti zohledněny při sestavování strategických dokumentů. 

Prostřednictvím projektu představí zúčastněné vysoké školy svým partnerům z veřejné a soukromé 
sféry perspektivní rozvojové trendy svých oborů v přímé korespondenci se směry a tématy Inovační strategie 
České republiky 2019 – 2030 a zároveň získají informace / náměty / výzvy z externího prostředí, především 
regionů. 

Praxe kulatých stolů byla zvolena jako platforma pro vzájemné sdílení. Následně ve vlastních 
činnostech vedla k využívání informací a znalostí partnerů projektu, směřovala k tvorbě strategií, sdílení dobré 
praxe. 

 
Cíle projektu: 
 
Cíl 1 Spolupráce zapojených vysokých škol na platformě založené na sdílení zkušeností a principů při 
koncipování strategických cílů a strategických dokumentů vysoké školy pro další období. 
Splněno 
 
Cíl 2 Organizace kulatého stolu v Ústeckém regionu zaměřeného na téma „The Country for Investment“, 
konaného dne 27. 8. 2020. 
Splněno 
 
Cíl 3 Participace na kulatých stolech spoluřešitelských univerzit dle jejich tematického zaměření k diskusi o 
krocích k plnění Inovační strategie České republiky 2019 – 2030. 
Splněno 
 
Cíl 4 Příprava dokumentu, který se týká vzájemného sdílení znalostí a zkušeností jednotlivých účastníků a 
navazující praktická doporučení jednotlivých členů dalším členům kulatého stolu v kontextu projednávaného 
tématu. 
Splněno 
 
Cíl 5 Vytvoření „Executive summary“ Strategického záměru UJEP 2021+ popisující kroky k plnění Inovační 
strategie České republiky 2019 – 2030. 
Splněno 
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Výstupy projektu: 

 

V1 Regionálně zaměřené kulaté stoly (ve všech regionech partnerů projektu). 
Výstup splněn 

 

V2 Závěry ze zasedání kulatých stolů (dokument shrnující závěry kulatého stolu). 
Výstup splněn 

 

V3 Získání podkladů pro tvorbu strategických záměrů jednotlivých zapojených univerzit s ohledem na plnění 
Inovační strategie ČR 2030 a tvorba „Executive summary“ jednotlivých partnerů jako Plán rozvoje 
strategických záměrů 2021+. 
Výstup splněn 

 

Závěr: 

Všechny stanovené cíle byly splněny, projektové aktivity byly uskutečněny, realizace kulatého stolu 
na UJEP proběhla prezenční formou, kulaté stoly ostatních partnerů byly realizovány online formou. 

Došlo k čerpání dotace určené na dílčí část projektu ve snížené výši z důvodu aktuálních opatření k 
epidemii Covid-19. Vrácení částky 105 tis. Kč z kapitol cestovné a služby vyplynulo z realizace kulatých stolů 
online. Účelu dotace bylo dosaženo i za snížené částky. 
 

Projekty 18+ 
 

C6 – Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol  
 

Ing. Roman Vaibar Ph.D., MBA prezentoval průběh řešení projektu, jeho cíle a výstupy. UJEP byla 
v roli spoluřešitele. Koordinující VŠ bylo ČVUT v Praze. Uvedl, že řešení projektu probíhalo dle stanoveného 
časového harmonogramu a jeho cíle a výstupy byly naplněny. UJEP se zapojila do řešení 2 cílů projektu, ve 
kterých byla garantem, v ostatních cílech byla UJEP pouze v pozici testerů. 
 
Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 3-5 WF: Doplnění katalogu standardních řešení o nové WF procesy. 
Splněno 
 
Cíl 2 3-6 ROZPOČET: Rozvoj katalogových funkcionalit modulu Rozpočet. 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 

 

V1 Analytické softwarové práce prováděné vlastními pracovníky, návrhy řešení. 
Výstup splněn 

 

V2 Analytické softwarové služby, konzultační a expertní služby realizované nákupem externích služeb 
dodavatele. 
Výstup splněn 

 

V3 Návrhy funkčních modelů a vývoj prototypů SW komponent a/nebo datových rozhraní. 
Výstup splněn 

 

V4 Vývojové SW práce vlastními odbornými pracovníky nebo nákupem externích programátorských služeb u 
dodavatele. 
Výstup splněn 

 

V5  Programové změny na základě předchozích analýz a připomínek z testování a pilotního provozu. 
Výstup splněn 
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V6 Dokumentace přírůstků a/nebo změn funkcionalit standardních SW komponent. 
Výstup splněn 

 

V7 Zařazení nových přírůstků standardních funkcionalit do katalogu řešení sekce. 
Výstup splněn 

 

V8 Integrační práce na rozhraní ekonomickoorganizačních ERP a systémů mimo VVŠ. 
Výstup splněn 
 
V9 Integrační práce na rozhraní ekonomickoorganizačních ERP a vlastních WF aplikací v rámci intranetu. 
Výstup splněn 
 
V10 Účast na koordinačních poradách a workshopech napříč sekcemi, sdílení informací a výsledků projektu. 
Výstup splněn 
 
Postup činností: 
 
UJEP byl v rámci dílčí části projektu garantem v oblasti otevřená moderní rozhraní nad systémy iFIS, VEMA 
a IS/STAG, proběhl upgrade technologií WS/REST vybraných datových rozhraní EIS: 

o Podpora při implementaci možností využití rozhraní pro SW třetích stran – 
- Skladové hospodářství – obchodní centra JU, UJEP 
- Zakázky, odpovědné osoby, rozpočty – modul MIS rozpočty zakázky 

o REST datové rozhraní iFIS-IS/STAG v oblasti zakázky odpovědné osoby, rozpočty. 
- technologická změna standardního rozhraní 
- spolupráce se společností BBM s.r.o. na definicích jednotlivých rozhraních 

 

Závěr: 

Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část 
projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v souladu s pravidly pro její poskytnutí. Velkou část 
rozpočtu tvořily kapitálové prostředky na dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence), které byly zcela 
vyčerpány. 
 
 

C9 – Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji 
správních a studijních agend 

 
Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového 

projektu C9. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním 
řešitelem a koordinátorem byla Masarykova univerzita.  
 
V rámci projektu byly naplněny následující cíle: 
 
Cíl 1 Elektronizace studijních a souvisejících agend v IS VŠ – přijímací řízení. 
Splněno 
 
Cíl 2 Nahrazení listinných procesů elektronickými v agendě přijímacího řízení. 
Splněno 
 
Cíl 3 Agenda oběhu a doručování písemností, dokumentů a rozhodnutí ve studijních a souvisejících IS. 
Splněno 
 
V4 Napojení na systém Erasmus without paper. 
Splněno 
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Výstupy projektu: 
 
V1 Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy k přijímacímu 
řízení ve studijním informačním systému, monitorování aktuálního stavu připravenosti UJEP na nahrazení 
listinných procesů elektronickými v agendě přijímacího řízení. 
Výstup splněn 
 
V2 Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se elektronizace dokladů vůči prostředí na UJEP, 

výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o elektronizaci 

dokladů ve studijním informačním systému, monitorování aktuálního stavu připravenosti UJEP na 

implementaci elektronických dokladů. 

Výstup splněn 

 
V3 Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se oběhu a doručování písemností, dokumentů 

a rozhodnutí vůči prostředí na UJEP, výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem 

studijní agendy o oběhu a doručování písemností, dokumentů a  rozhodnutí ve studijním informačním 

systému, zmapování a analýza potřeb UJEP v oblasti elektronizace oběhu a doručování písemností, 

rozhodnutí nebo dokumentů v prostředí UJEP, monitorování aktuálního stavu připravenosti UJEP na 

implementaci bezpapírového oběhu a doručování písemností, rozhodnutí nebo dokumentů, integrace na 

spisovou službu. 

Výstup splněn 

V4 Analýzy technického napojení na Erasmus without papers, monitorování aktuálního stavu připravenosti 

UJEP na implementaci napojení na Erasmus without papers, dále monitorování aktuálního stavu připravenosti 

UJEP na nasazení jazykových verzí vybraných agend pro zahraniční studenty. 

Výstup splněn 
 
V5 Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o rozvoji 

elektronizace procesů ve studijní agendě ve vazbě na kvalitu ve vzdělávání. 

Výstup splněn 
 
V6 Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením 
škol. 
Výstup splněn 
 
V7 Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi. 
Výstup splněn 
 
V8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zpráv. 
Výstup splněn 

Závěr:  
Veškeré naplánované aktivity byly uskutečněny a došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část 

projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu byla elektronizace přijímacích 
řízení v období, kdy je kladen důraz na elektronický oběh dokumentů všeho druhu. Byly vytvořeny elektronické 
schvalovací procesy – při přihlášení do IS pod identitou a elektronické podepisování dokumentů – v rámci 
spisové služby. UJEP úzce spolupracoval zejména s tvůrci studijního systému STAG (ZČU) a s partnerskými 
univerzitami UPCE a JU. 
 
 

C12 – Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto 
popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR 
 

Bc. Michaela Hnidová prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu 
C12. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do tohoto projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním 
řešitelem a koordinátorem byla Ostravská univerzita a zapojeno bylo celkem 19 VVŠ a 25 neuniverzitních 
institucí. Od r. 2005 každoroční akce s cílem popularizovat vědu mezi laickou i obornou veřejností. 
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Akce se vzhledem k epidemiologické situaci v ČR a v závislosti na vládních opatřeních konala pouze 

online formou na www.nocvedcu.cz, kam se v den konání akce dne 27. 11. 2020 přihlásilo celkem 26 tis. 
unikátních uživatel. Na UJEP tato akce probíhala potřetí. Akce je významná pro popularizaci vědy a propagaci 
UJEP a Ústeckého kraje. Téma roku 2020 – Člověk a robot. Akce proběhla ve formátu devíti naučných 
popularizačně-vědeckých videí, podcastu, online robotických závodů a streamování živé diskuze sedmi  
odborníků na téma Digitalizace společnosti. Celkový rozpočet činil 700 tis. Kč a do akce bylo zapojeno 38 lidí, 
z toho 8 studentů. 
 
V rámci projektu byly naplněny následující cíle: 
 
Cíl 1 Aktivní podílení se na posilování a rozšiřování sítě partnerských vysokých škol, včetně podílení se na 
zapojení dalších veřejných VŠ a prohloubení spolupráce s VŠ již zapojenými. 
Splněno 
 
Cíl 2 Příprava a realizace Noci vědců 2020 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a aktivit 
s tím spojených (koordinace fakult, ústavů a kateder, tvorba programu, propagace akce dovnitř VŠ i navenek 
směrem k cílovým skupinám apod.) Dále aktivity spojené s podílením se na úspěchu akce na národní úrovni 
– spolupráce v rámci celé komunikační platformy. 
Splněno 
 
Cíl 3 Pořízení a vytvoření reprezentativního a moderního materiálového vybavení pro mobilní prezentaci vědy 
a tvůrčí činnosti – nakoupení prezentačního materiálu, výroba vybavení expozice. 
Splněno 
 
Cíl 4 Pravidelná příprava článků, rozhovorů a aktualit o vědě do magazínu vysokých škol Universitas.cz. 
Splněno 
 
Cíl 5 Tvorba propagačních předmětů: vytvoření sady propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu. 
Splněno 
 
Cíl 6 Rozvíjení webových stránek Noci vědců, včetně propracování podstránek zapojených VŠ.  
Splněno 
 
Cíl 7 Adekvátní formou pro různé cílové skupiny komunikovat vědu a její výsledky a tím posílit zájem o vědu 
a tvůrčí činnost.  
Splněno 
 
Výstupy projektu: 
 
V1 Posílení a rozšíření vzniklé funkční komunikační platformy českých vysokých škol v oblasti popularizace 
vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti. 
Výstup splněn 
 
V2 Realizace Noci vědců 2020. 
Výstup splněn 
 
V3 Organizace vlastních nebo účast na dalších popularizačních akcích národního i regionálního charakteru. 
Výstup splněn 
 
V4 Účast na 2 národních konferencích pro rozšíření popularizace, efektivní komunikaci a uspořádání Noci 
vědců 2020. 
Výstup splněn 
 
V5 Vytvoření zázemí pro mobilní prezentaci vědy a tvůrčích činností ve veřejném prostoru a v rámci dalších 
(nejen) vědecko-popularizačních akcí. 
Výstup splněn 
 
V6 Pravidelné přispívání formou článku a rozhovorů s vědci do magazínu vysokých škol Universitas.cz. 

http://www.nocvedcu.cz/
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Výstup splněn 
 
V7 Vytvoření propagačních předmětů v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců a dalších 
popularizačních akcí.  
Výstup splněn 
 
V8 Rozvoj centrálního webového portálu Noci vědců ČR – nocvedcu.cz, včetně na něj napojené mobilní 
aplikace.  
Výstup splněn 
 
V9 Propojení centrálního webu noci vědců (nocvedcu.cz) a magazínu vysokých škol Universitas.cz. 
Výstup splněn 
 
V10 Účast na odborném školení zvyšující kompetence v oblasti popularizace vědy a výzkumu. 
Výstup splněn 
 
V11 Začlenění do mapy evropských organizátorů Noci vědců spadající pod Evropskou komisi, která projekt 
na evropské úrovni zaštiťuje. 
Výstup splněn 
 
V12 Kvalitním obsahem naplněné komunikační kanály jednotlivých vysokých škol a zároveň kanály centrální 
(nocvedcu.cz, universitas.cz a nové založení Twitter a YouTube kanálu Noci vědců). 
Výstup splněn 
  

Mediální výstup: 

o Regionální i celorepubliková kampaň na sociálních sítích, články, tiskové zprávy, celorepublikový 

web www.nocvedcu.cz 

o Plakátová kampaň po ústeckém regionu, billboard, uni časopis Silverius, Ústecký deník, Věda a 

výzkum, Universitas, obrazovky na celé UJEP, aktuality na webu UJEP, sociální sítě: FB, Instagram, 

FB a Insta Stories, Youtube, pozvánky na SŠ a akademikům + studentům UJEP 

o V den akce on-line streamování panelové diskuze (900 zhlédnutí) a závodu robotů (140 hráčů) 

o Foto dokumentace využitá na sociálních sítích a dalších platformách 

o Link na program: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Noc vědců (nocvedcu.cz) 

    Link na video: https://youtu.be/QOlw3FW6yiI 

 

Propagační materiály: 

Snaha o nákup předmětů vyrobených ekologicky a lokálně: 

o Trička z bio bavlny s potiskem NV2020 

o Plátěné roušky s kapsou šité ústeckou chráněnou dílnou Fokus včetně vložky z nano textilie od 

firmy z Ústeckého kraje spolupracující s naší PřF  

o Pexeso s robotickou tématikou 

o Svítící propiska s logem 

o Poznámkové bloky z recyklovaného papíru 

 

Závěr: 

I přes nepříznivou situaci byla hlavní aktivita projektu (byť pouze online) uskutečněna a došlo k 

vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je v plánu zapojit 

UJEP do dané akce i v roce 2021 (předpokládaný termín je 1. 10. 2021). Celorepublikové téma 2021: Čas 

(fast life). Dílčím cílem je i větší zapojení SŠ a ZŠ v regionu (interaktivita, soutěže, prezentace), města Ústí 

nad Labem a Ústeckého kraje a zapojit i lokální sponzory, což je důležité pro budoucí rozvoj akce, stojící 

dosud plně na projektovém financování. 

 
 

https://www.nocvedcu.cz/organizace/univerzita-jana-evangelisty-purkyne-v-usti-nad-labem
https://youtu.be/QOlw3FW6yiI
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C14 – Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a 
dotačními podmínkami  

 
Mgr. Hana Galiová  prezentovala průběh řešení projektu, jeho cíle a výstupy. UJEP byla v roli 

spoluřešitele. Koordinující VŠ byla Univerzita Hradec Králové. Celkem do řešení projektu bylo zapojeno 24 
VVŠ. Uvedla, že plnění výstupů projektu bylo narušeno pandemií Covid, proto některé výstupy byly 
uskutečněny online formou. Hlavním cílem projektu je rozvoj personálních kapacit, podmínek a nástrojů pro 
realizaci dotačních projektů v rámci všech zúčastněných VVŠ. 

 
 
Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 Snížení rizikových faktorů souvisejících s dotačními projekty. 
Splněno 
 
Cíl 2 Zefektivnění využívání dotačních příležitostí.  
Splněno 

Cíl 3 Rozvoj a posílení znalostí projektových pracovníků. 
Splněno 
 
Cíl 4 Sdílení informací napříč VŠ (od projektových pracovníků k vedení školy).  

Splněno 

Cíl 5 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. 
Splněno 
 
Cíl 6 Rozvoj spolupráce mezi jednotlivými školami a posílení vazeb mezi projektovými pracovníky. 
Splněno 
 

Postup činností: 
 

V plánu byla 4 projektová setkání na hostitelských univerzitách, ale vzhledem k epidemiologické situaci v ČR 

se reálně uskutečnila pouze 2 projektová setkání: 

- červen 2020 – pořádala UJEP 

- září 2020 – pořádala Západočeská univerzita v Plzni 

Další 2 projektová setkání probíhala online formou (série několika seminářů pořádané ČVUT a Univerzitou 

Pardubice) 

 aktivní účast na komunikační platformě (sdílený disk s informacemi) 

 interní setkání na UJEP (4 semináře) + 1 školení pro klíčové osoby  

 

Výstupy projektu: 
 
V1 Setkání Univerzita Pardubice 
Setkání bylo přesunuto na podzim 2020, nakonec se konalo online ve dnech 19. – 20. 10., za UJEP byly 
připojeny: L. Stiborová, H. Galiová, Š. Kremlíková, J. Mikulecká a J. Henzlová. UPce pořádala ještě několik 
online vzdělávacích seminářů. Informace a prezentace ze školení jsou uloženy na disku Ronaldo i na disku 
MiniRonaldo, který jsme založili pro sdílení podstatných projektových informací mezi CPS, ZAMO a EO.  
Výstup splněn 
 
V2 Setkání ČVUT 
17.6.2020 –ALEVIA, téma OPVVV, vývoj soudních sporů, přednášejí Mgr. Aleš Vlk a JUDr. Karel Zuska 
/online/                                                                                                                                                                   
19. 6. Czelo - česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj /online/ 
24. 9. 2020, 11.30 – 15.00 hodin, HR Award – implementace Akčního plánu /online/ (za UJEP účast B. 
Vykouková, Š. Kremlíková, L. Semerádová, K. Rašková) 
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U těch seminářů, kde nebyla možná přítomnost zástupců UJEP, bylo možné nastudovat materiály ze 
záznamu školení.  
Dále se uskutečnila 2 online setkání: 23. 4. (za UJEP H. Galiová, L. Stiborová, Z. Černá, M. Medunová,  Š. 
Kremlíková, L. Suchá) a 13. 5. (za UJEP H. Galiová, L. Stiborová).   
Výstup splněn 
 
V3 Setkání Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
23. – 24. 6. 2020, hotel Větruše, 82 účastníků – přednáškové bloky i diskuze nad aktuálními tématy, Za 
UJEP: prorektor doc. Martin Novák (zahájení), L. Stiborová, Š. Kremlíková, H. Galiová, J. Mikulecká, B. 
Vykouková, Z. Černá, V. Poslední, M. Medunová,  L. Kindlová, K. Rašková, L. Semerádová.  
Výstup splněn 
 
V4 Setkání Západočeská univerzita Plzeň 
10. – 11. 9. 2020 - přednáškové bloky i diskuze nad aktuálními tématy, za UJEP účast: H. Galiová, Š. 
Kremlíková, L. Stiborová. 
Výstup splněn 
 
V5 Aktivní účast na online platformě – diskuze k aktuálním otázkám jednotlivých vysokých škol – aktivní 
zapojení členů UJEP během celého roku 2020. 
Výstup splněn 
 
V6 Pořádání Interního setkání – 2 části: 7. 10. na UJEP (10 osob) a 14. – 15. 12. Ostrov u Tisé (7 osob), 
výstupy použity na zefektivnění činnosti Centra projektového servisu a spolupráce s dalšími odděleními. 
Výstup splněn 
 
V7 Interní semináře a školení  - výměna zkušeností dovnitř UJEP – setkání s projektovými a finančními 
manažery (1. 10. a 9. 12.), setkání s referenty jednotlivých fakult (5. 10.), školení k online nástrojům (17. 9.) + 
2 online semináře – 11. 12. Situační leadership v projektovém řízení a 15. 12. Pokročilé projektové řízení.  
Výstup splněn 
 
 
Závěr:  

Rozpočet byl vyčerpán v plné výši, tj. 364 000, - Kč (pouze přesuny v souladu s pravidly programu – 

cestovné, služby). 

Realizace projektu byla ovlivněna vnější situací v souvislosti s Covid-19. Přesto se všechny výstupy 

podařilo díky flexibilitě univerzit a rychlým novým řešením naplnit (přechod do online podoby projektových 

setkání, nabídka online seminářů, možnost kombinované formy vzdělávání (část prezenční a část online). 

Docházelo k obohacujícímu přenosu zkušeností, návrhu řešení apod., smysl projektu byl beze zbytku naplněn. 

 
C19 - Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree 
uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami 
 

Prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového 
projektu C19. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. 
Hlavním řešitelem a koordinátorem byla UK v Praze a zapojeno bylo celkem 19 VVŠ. V rámci projektu byla 
snaha zejména o posílení internacionalizace, ale tato oblast je bohužel hodně ovlivněna a zkomplikována 
pandemií. Samotné řešení projektu také výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, která zabránila v osobních 
setkáních a workshopech a zejména v realizaci služebních (zahraničních) cest. 
  Cílem tohoto projektu je sdílení všech aspektů praxe a tvorba efektivních nástrojů pro tvorbu a 

uskutečňování studijních programů ve spolupráci se zahraničními vysokými školami typu joint degree. 

Nastavení společných kritérií kvality těchto specifických studijních programů ve všech souvisejících aspektech 

(legislativní rámec, akreditační proces, zajišťování kvality, organizace studia apod.), a na všech relevantních 

úrovních (národní, univerzitní, fakultní apod.) a ukotvení typologie studijních programů realizovaných ve 

spolupráci se zahraničními VŠ  může být jedním z klíčových prvků dalšího rozvoje internacionalizace 

vzdělávací činnosti.  
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Dalším klíčovým cílem projektu je také definice možných legislativních úprav v rámci zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů, (dále jen zákon o VŠ) a také návrhy 

úprav příslušných nařízení vlády pro akreditační proces a dalších souvisejících metodik NAÚ apod. 

 
V rámci projektu byly naplněny následující cíle: 
 
Cíl 1 Sdílení praxe SP JD a tvorba nástrojů pro jejich uskutečňování 

- Typologie spolupráce 
- Příprava, schvalování a hodnocení SP JD v prostředí vysokých škol 
- Legislativní rámec pro uskutečňování SP JD 

Splněno 
 
Cíl 2 Revize národního legislativního rámce a pravidel pro uskutečňování SP JD v ČR. 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 
 
V1 Spolupráce na definici principů uskutečňování studijních programů joint degree na vysokých školách v ČR 

a aplikace těchto principů na UJEP. 

Realizace v rámci společných online workshopů. 

Výstup splněn 
 

V2 Spolupráce na tvorbě standardů zajišťování a hodnocení kvality studijních programů joint degree na 

vysokých školách v ČR a optimalizace těchto standardů na UJEP. 

Realizace v rámci společných online workshopů. Standardy na UJEP budou tvořeny po vytvoření obecných 

standardů (výstupy projektu). 

Výstup splněn 
 

V3 Úprava vnitřních norem UJEP v souvislosti s doporučeními v oblasti studijních programů joint degree (bude 

se jednat o novelizace stávajících či tvorbu nových vnitřních norem). 

Novelizace  SZŘ UJEP, úprava textace stávajících smluv. 

Výstup splněn 
 

V4 Určení pracovníka UJEP jako koordinátora studijních programů joint degree a vymezení jeho práv a 

povinností. 

Určena Ing. Jana Kubátová ve spolupráci se studijním oddělením UJEP. 

Výstup splněn 
 

V5 Další činnosti vedoucí ke sdílení praxe s českými i zahraničními vysokými školami – organizace a účast na 

workshopech a seminářích k problematice studijních programů joint degree a zahraniční návštěvy. 

Účast na online workshopech s mezinárodními odborníky, jednání s VŠ v zahraničí (Slovensko). 

Výstup splněn 
 

V6 Vytvoření analýzy možností a rozvoje studijních programů joint degree na UJEP a definice strategických 

opatření směřujících ke kvalitativnímu i kvantitativnímu zlepšení situace. 

Vymezení SP JD v materiálu Strategická opatření pro posílení internacionalizace na UJEP, diskuze s fakultami 

o možnosti akreditace těchto SP. 

Výstup splněn 
 

Workshopy v rámci řešení projektu 

- V únoru 2020 proběhlo společné jednání všech zastoupených VŠ v Praze, v květnu 2020 proběhla 

návštěva řešitelů z UK na UJEP. Další workshopy byly realizovány online: 

- 18.6.2020 Online setkání, pořádala UK 

- 26.6.2020 Online setkání k problematice diplomů, pořádala UK 

- 26.10.2020 Workshop Erasmus Mundus, pořádá UP Olomouc 
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- 29.10.2020 Workshop Uznávání zahraničního studia, pořádá VŠB-TUO Ostrava 

- 13.11.2020 Seminář a panelová diskuze Double degree programy, pořádá VŠE 

- 1.12.2020 Semináři k problematice převodníků známkování a zkušenostem s projektem EGRACONS, 

pořádala UHK 

- 8.12.2020 Jednání pracovní skupiny pro tvorbu výstupů CRP 18+, pořádala UK 

- 9.12.2020 Jednání pracovní skupiny pro tvorbu výstupů CRP 18+, pořádala UK 

 
 
Závěr:  

Rozpočet projektu činil celkem 451 tis. Kč, vyčerpány byly všechny přidělené prostředky. Po schválené 
úpravě ze strany MŠMT došlo pouze k přesunu prostředků z položky cestovné do položky materiální náklady. 

 
C30 Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s 
partnery v regionech 

 
Mgr. Jana Kasaničová prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu 

C30. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním 
řešitelem a koordinátorem byla VŠCHT a zapojeno bylo celkem 23 VVŠ. Řešení projektu probíhalo dle 
stanovených časových milníků  a vedlo k naplnění jeho jednotlivých cílů a výstupů. 

 
V rámci projektu byly splněny následující cíle, které kopírují výstupy: 
 
V1  Spolupráce na vytvoření databáze vhodných témat z oblasti školství a dalších problematických oblastí. 

UJEP vytipovala několik hlavních témat, která spadají do její odbornosti a naplňují společenskou i třetí roli 

UJEP v regionu. Jednalo se např. o témata:  role UJEP v Ústeckém kraji, projekty pro Ústecký kraj, 

přeshraniční spolupráce, U3V, TAU, Café Nobel, Integra JAM, Dům umění apod. UJEP následně 

spolupracovala na tématech, která vzešla z návrhů všech zapojených vysokých škol: Odliv mozků – jak mu 

zabránit, Průmysl 4.0, SMART cities, kyberbezpečnost a jejich případná ohrožení, Role vysokých škol při 

vypuknutí krize. 

Výstup splněn 
 
V2 Ve spolupráci s dalšími univerzitami v regionu vyhledání a kontaktování potenciálních garantů pro moderaci 

diskuse z řad odborné veřejnosti a z dalších zainteresovaných institucí, neziskových organizací a komerčního 

sektoru v daném regionu. 

UJEP vytipovala partnery z řad veřejných institucí a komerčního sektoru a vstoupila s nimi do kontaktu ohledně 

regionálně a odborně specifických témat zaměřených na posilování společenské odpovědnosti. Mezi oslovené 

odborné garanty diskuze patřili například konkrétní odborníci z UJEP, zástupci Ústeckého kraje včetně 

hejtmana, Inovačního centra Ústeckého kraje, regionálních organizací v oblastech sociální, kulturní i 

vzdělávací. 

Výstup splněn  
 
V3 Spolupráce na návrhu modelu zprostředkovávání informací vhodných komunikačních kanálů s cílem posílit 

společenskou odpovědnost VŠ. 

UJEP se podílela na vytvoření analýzy existujících komunikačních kanálů, specifických potřeb tématu 

společenské odpovědnosti, a zapojila se do diskuze o tvorbě modelu, který by vyhovoval dané tématice i 

obsahu. Byly vytipovány čtyři hlavní efektivní způsoby přenosu informací jak mezi spolupracujícími partnery, 

tak i mezi relevantními cílovými skupinami (akademici, studenti, střední školy, municipatity apod.): 1. 

monotematický newsletter, 2. speciální rubrika v magazínu vysokých škol Universitas, 3. distribuce originálního 

obsahu formou reklamy a vzájemného sdílení na sociálních sítích, 4. živé streamy z probíhajících kulatých 

stolů. 

Výstup splněn 
 
V4 Návrh využití stávající sítě univerzit k posílení společenské odpovědnosti s partnery v regionu. 
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V rámci společných setkání byly definovány základní zásady spolupráce a diskutovány různé modely 

společného fungování. Výsledkem byla dohoda o:  

- jednotném postupu a podpoře společného magazínu Universitas jako aktivní platformy pro oblast 

společenské odpovědnosti vysokých škol, 

- sdílení a rozvíjení vytvořených databází, kontaktů a témat v rámci společenské odpovědnosti, 

- sdílení a přebírání dobré praxe mezi univerzitami na pravidelných setkáních, 

- implementace témat společenské odpovědnosti do strategických dokumentů jednotlivých univerzit. 

Výstup splněn 
 
V5 Sdílení a výměna zkušeností na společných setkáních k přípravě diskuzních kulatých stolů. 

V rámci proběhlých setkání došlo k výměně zkušeností o přípravě i realizaci kulatých stolů (KS): 

20. 2. 2020, Brno (prezenčně), rozdělení pořádání KS 

26. 5. 2020 (online), vyladění témat a organizace tří KS 

16. 6. 2020, Praha (prezenčně), příprava KS v Praze (září) 

27.–28. 8. 2020, Hradec Králové (prezenčně), zkušenosti z KS v Brně (červen), příprava KS v Praze a Ostravě 

(září) 

10. 9. 2020 (online), finální přípravy KS v Praze a Ostravě 

Výstup splněn 

 

V6 Podíl na zajištění mediální kampaně k seriálu kulatých stolů včetně propagace na sociálních sítích a 

dalších nástrojů s využitím komunikačních kanálů zapojených VŠ. 

Byly realizovány 3 pilotní kulaté stoly – jeden v Brně (23. 6. 2020, Společenská odpovědnost vysokých škol), 

druhý v Praze (17. 9. 2020, Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize) a třetí v Ostravě (21. 9. 

2020, Klimatická změna: Co budeme dýchat, jíst a pít?). Do formy kulatých stolů zasáhla pandemie 

onemocnění Covid-19, byly tedy realizovány bez přítomnosti publika a živě přenášeny online. Do organizace 

každého ze tří kulatých stolů se vždy zapojila skupina 7 univerzit, jedna z nich v roli hlavního koordinátora. 

Každý z kulatých stolů měl vlastní mediální kampaň v režii zapojených vysokých škol.  

V rámci následné reklamní kampaně získaly výstupy z kulatých stolů desetitisícový dosah. Realizace kulatých 

stolů i ohlas s nimi spojený prokázal, že se do budoucna jedná v oblasti společenské odpovědnosti vysokých 

škol o extrémně funkční nástroj, který má smysl v příštích letech rozvíjet dál. 

UJEP konání kulatého stolu v červnu v Brně a v září v Ostravě propagovala rozesláním tematického 

newsletteru všem zaměstnancům UJEP, sdílením propagace akce prostřednictvím Universitas na FB UJEP a 

IG UJEP, online vysíláním živé diskuse na FB UJEP.  

Kulatý stůl v Praze, do kterého byla UJEP organizačně zapojena, byl promován centrálně magazínem 

Universitas, komunikačními kanály organizujících a dalších zapojených vysokých škol, vydáním společné 

tiskové zprávy, články v médiích apod. UJEP konkrétně promovala konání daného kulatého stolu v Aktualitách 

na www UJEP, opakovaně v reklamní kampani na sociálních sítích UJEP (FB, IG, LinkedIn) i jednotlivých 

fakult, vydáním tiskové zprávy, streamováním živé diskuse, informováním  zaměstnanců prostřednictvím every 

one e-mailu apod. Na mediální kampani kulatého stolu v Praze se UJEP podílela také finančně. 

Výstup splněn 

 

V 7 Spolupráce při přípravě a realizaci pilotních dílů kulatých stolů. 

UJEP se zapojila do přípravy všech kulatých stolů v prvotní fázi zejména aktivním přístupem k vytipování 

vhodných témat pro diskusi. Ve fázi již probíhajících příprav a realizace se zapojila nejen do diskuse 

(zkušenosti, dobrá praxe), ale také prakticky účinným promováním a propagací jednotlivých akcí. Při přípravě 

kulatého stolu v Praze na téma: Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize v době vypuknutí 

krize, kde byla UJEP jednou ze 7 spolupořadatelských škol, se zástupce UJEP zapojil jak při  detailním 

plánování veškerých aktivit souvisejících s přípravou, organizací i zajištěním (návrhy témat, moderátora, 

zástupce UJEP do diskuse, scénáře debaty, financování a propagace), tak do následného streamování a 

konkrétní propagace před i po akci. 

Výstup splněn 
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V 8 Spolupráce na analýze pilotních Kulatých stolů a závěrečném vyhodnocení celého projektu včetně návrhu 

dalšího pokračování. 

UJEP se aktivně zapojila nejen do diskuse nad zkušenostmi z přípravy a realizace kulatých stolů a mediálním 

rozborem jejich ohlasu předloženým ze strany magazínu vysokých škol Universitas, ale také  do diskuse nad 

možnostmi pokračování daného projektu v intencích prioritních témat, která byla ze strany MŠMT vyhlášena 

v rámci CRP pro rok 2021. 

Výstup splněn 
 
Závěr:  

Plánované aktivity projektu byly uskutečněny. Došlo k vyčerpání dotace určené na dílčí část projektu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Svěřené finance projektu byly vyčerpány v souladu s poskytnutím 
dotace k 31. 12. 2020.  
 

C. Závěrečné zhodnocení 
 

Jednotliví řešitelé přistoupili k řešení projektů svědomitě s důrazem na splnění cílů, kvalitu všech 
činností související s projektem včetně požadovaných výstupů. Finanční prostředky byly vyčerpány účelně, 
efektivně a s péčí řádného hospodáře. Část finančních prostředků musela být za UJEP vrácena MŠMT 
z důvodu neuskutečnění plánovaných akcí ovlivněných koronavirovou krizí (jedná se zejména o cestovné). 
Ovšem to ale neovlivnilo splnění všech cílů jednotlivých projektů. 

V souladu s vyhlášenými podmínkami CRP 2020 bude provedena kontrola u projektů C6 s názvem 
„Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol“, a C15 s názvem „Společenský postup filozofických fakult v oblasti 
zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II“, čímž bude splněna povinnost provést 
kontrolu alespoň 30 % celkové finanční částky přidělené na řešení CRP na rok 2020 pro Univerzitu J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
 
 
 
……………………………………………… 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
rektor 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
 
 
 
 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

  
CI Centrum informatiky 
CPS Centrum projektového servisu 
CRP Centralizovaný rozvojový projekt 
ČVUT České vysoké učení technické v Praze 
EIS Ekonomický informační systém 
ERP Enterprise Resource Planning 
FB Facebook 

FF Filozofická fakulta 
HaSVO Humanitní a společensko-vědní obory 
iFIS Finanční Informační Systém 
JU Jihočeská univerzita 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MUNI Masaryková univerzita 
OIA Oddělení interního auditu 
OMaP Oddělení marketingu a propagace 
OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
ORaK Oddělení rozvoje a kvality 
OU Ostravská univerzita 
PřF Přírodovědecká fakulta 
REK Rektorát 
SP JD Studijní program joint degree 
SŠ Střední školy 
STAG Studijní systém 
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SW Software 
SZŘ Studijní a zkušební řád 
TAU Teen Age University 
TZ Tisková zpráva 
UHK Univerzita Hradec Králové 
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
UK Univerzita Karlova 
UPCE Univerzita Pardubice 
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci 
U3V Univerzita třetího věku 
VEMA Personální a mzdový systém 
VK Vědecká knihovna UJEP 
VŠB - TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
VŠE Vysoká škola ekonomická 
VUT Vysoké učení technické 
VVŠ Veřejné vysoké školy 
WS/REST Web Service/Representational State Transfer 
ZAMO Zaměstnanecké oddělení 
ZČU Západočeská univerzita v plzni 
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