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Podkladem pro interní vyhodnocení projektů byly zprávy o řešení Centralizovaných rozvojových projektů pro 
rok 2022, výpisy analytických účtů jednotlivých účetních středisek a prezentace řešitelů. 
 

 
A. Seznam projektů CRP 2022 
 

 

Standardní projekt 

 

Číslo proj. 

 

Koordinující 

VŠ 

 

Jednotlivé 

spoluřeši- 

telské VŠ 

 

 

Název projektu 

 

 

Řešitel 

 

Doba  

řešení 

projektu 

Přidělené 

prostředky na 

rok 2022 (v tis. 

Kč) 

NIV INV Celkem 

C17 UJEP  

Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními 

veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na 
prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti 

 

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus 1/22-12/22 500 0 500 

C26 UTB UJEP 
Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím 

hybridních kampusů 

PhDr. Jaroslav 

Zukerstein, Ph.D. 
1/22-12/22 407 0 407 

Celkem 907 0 907 

 

 

Projekty 18+ 

 

Číslo proj. 

 

Koordinující 

VŠ 

 

Jednotlivé 

spoluřeši- 

telské VŠ 

 

 

Název projektu 

 

 

Řešitel 

 

Doba  

řešení 

projektu 

Přidělené 

prostředky na rok 

2022 (v tis. Kč) 

NIV INV Celkem 

C4 ČZU UJEP 
Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami 

(služby, zdroje, procesy) 
Mgr. Martin Pečiva 

1/22-12/22 

50 0 50 

C7 ČVUT UJEP Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ Ing. Pavel Poláček 

1/22-12/22 

142 0 142 

C8 ČVUT UJEP Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ Ing. Pavel Poláček 

1/22-12/22 

70 500 570 

C10 MU UJEP University leaders in SDG (UNILEAD) Mgr. Miloslav Kolenatý 

1/22-12/22 

353 0 353 

C12 MU UJEP 
Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, 

dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol 
Ing. Pavel Poláček 

1/22-12/22 

411 0 411 

C13 MU UJEP 
Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v 

prostředí VVŠ 
Ing. Pavel Poláček 

1/22-12/22 

380 0 380 

C14 MU UJEP 
Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu 

akademické etiky 
Ing. Zdeňka Černá 

1/22-12/22 

230 0 230 

C16 UHK UJEP 
Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých 

školách 

prof. PaedDr. Pavel 

Doulík, Ph.D. 

1/22-12/22 

153 0 153 

C19 UK UJEP 

Zefektivnění systému studijního a psychologického 

poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a 
zaměstnance VVŠ 

PhDr. Iva Wedlichová, 

Ph.D. 

1/22-12/22 

502 100 602 
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C20 UK UJEP 

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací 

činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a 

systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ 

PhDr. Jaroslav 
Zukerstein, Ph.D. 

1/22-12/22 

420 0 420 

C27 VŠB-TUO UJEP 

Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy 

pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci 
vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR. 

Bc. Michaela Hnidová, 

Dis. 

1/22-12/22 

450 0 450 

C33 ZČU UJEP 

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské 

komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu 

European Student Card Initiative 

prof. PaedDr. Pavel 
Doulík, Ph.D. 

1/22-12/22 

247 70 317 

Celkem 3408 670 4078 

 
 
B. Hodnocení projektů 
 
Standardní projekty 
 

C17 – Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery 
a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti 

 
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.  v zastoupení prezentoval cíle a výsledky řešení 

centralizovaného rozvojového projektu C17. Hlavním řešitelem na UJEP byl  doc. Mgr. A. Pavel Mrkus. 
UJEP byla v roli koordinující VŠ. Celkem bylo zapojeno 7 uměleckých vysokých škol. Projekt navázal na 
úspěšný centralizovaný rozvojový projekt MŠMT z roku 2020 „Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult 
s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti“. Projekt byl zaměřený na aktuální 
řešení propojení uměleckého školství na interní úrovni a jeho přesah směrem k budoucím uchazečům, 

absolventům nebo aplikační sféru a praxi.  Klíčovou aktivitou navazujícího projektu bylo uspořádání společné 

výstavní akce ZAHRADNÍ SLAVNOST.   
 

Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 Uspořádání společné výstavní akce, na níž umělecké fakulty a univerzity představí v rámci speciálního 
kurátorského výběru své umělecké výstupy široké veřejnosti  
Splněno 
 
Cíl 2 Sdílená databáze spolupráce vysokoškolských pracovišť s oblastí kreativního průmyslu a příklady této 
spolupráce nebo dobré praxe  
Splněno 
 
Výstupy projektu: 

 

V1 Příprava kurátorské koncepce výstavy a jednotlivých výstupů pro výstavu. Vytvoření sítě subjektů 
kreativních průmyslů pro spolupráci v jednotlivých místech působení školy. Zahájení spolupráce aplikační 

sféry a studentských výstupů při realizaci výstavních projektů. 
Výstup splněn 
 

V2 Spolupráce s konkrétními subjekty kreativních průmyslů. Vytvoření doprovodných programů určených pro 

veřejnost a instituce středních škol. 
Výstup splněn 
  

V3 Výstava a další prezentační aktivity. Propojení s novými online prezentačními platformami. 
Výstup splněn 
 

V4 Doprovodné materiály k projektu - výstava, konference, audiovizuální záznamy, streamy, webové 
prezentace.  
Výstup splněn 
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Závěr: 

Klíčovou aktivitou navazujícího projektu bylo uspořádání společné výstavní akce ZAHRADNÍ 
SLAVOST, na níž byly představeny  vybrané umělecké výstupy široké veřejnosti. Jednalo se především o 
tvůrčí výstupy z oblastí výtvarného, audio-vizuálního umění a designu, architektury, scénických 
performativních, tanečních a hudebních umění, které zároveň můžou být propojeny s vybranou oblastí 
místních i domácích kreativních průmyslů (region vysoké umělecké školy anebo fakulty). Výstava byla 
realizována v Domě umění Ústí nad Labem v období 18. 8. – 10. 9. 2022. Na výstavě se objevila díla 19-ti 
autorů – pedagogů, studentů, doktorandů, absolventů a byla doplněna performancemi, site-specific projekty 
ve veřejném projektu. Důležitou součástí výstavy byla prezentace takových projektů, které přesahují 
z vysokoškolského procesu do oblasti kreativních průmyslů a využívají ke své realizaci, prezentaci nebo 
dalšímu vývoji regionální veřejné partnery. 

 Součástí výstavy byl propojený seminář ORANŽERIE (9. 9. 2022) s ukázkami dobré praxe 
jednotlivých zapojených škol. Materiály vzniklé v rámci projektu i záznam semináře jsou dále distribuovány 
kontaktům z řad kreativního průmyslu a škol. 

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

 
C26 – Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních 
kampusů 

 
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového 

projektu C26. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. 
Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a zapojeno bylo celkem 10 
regionálních vysokých škol. Řešení projektu bylo dobře koordinováno a řešitelský tým výborně 
spolupracoval. 

Projekt byl zaměřen na zajišťování kvality distančního vzdělávání zúčastněných vysokých škol za 
účelem prohlubování jejich regionálního dopadu – tj. vyšší míru relevance a adaptability vzdělávání pro 
regionální účely. Pro tento účel byly sdíleny zkušenosti s tvorbou, realizací a evaluací distančních metod 
výuky ve studijních programech a programech celoživotního vzdělávání. Zároveň byly navrženy postupy, jak 
do těchto procesů efektivně integrovat místní stakeholdery. Projekt v tomto ohledu navazoval na koncepci 
zavádění tzv. hybridních kampusů, jak je vymezuje EUA či UNESCO. Hybridní kampusy přitom kombinují jak 
tradiční, materiální, tak i digitální infrastrukturu, včetně nástrojů distančního vzdělávání. Díky tomu činí 
prostředí vysokých škol flexibilnější, adaptabilnější a inkluzivnější. Projekt navíc tento výchozí rámec 
obohacuje o regionální rozměr, který je pro zúčastněné univerzity klíčový.  
 
V rámci projektu byly naplněny následující cíle a výstupy: 
 
Cíl 1 Analýza potřeb regionálních stakeholderů v oblasti blended learningových/hybridních studijních 
programů a programů celoživotního vzdělávání realizovaného distančními metodami. Analýzu zpracovala 
každá zapojená VŠ (V1) 
Splněno 
 
Cíl 2  Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe 

v oblasti zapojení regionálních stakeholderů do tvorby blended learningových/hybridních studijních programů 

a celoživotního vzdělávání (V2) 

Splněno 
 

Cíl 3 Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe 

v zapojování regionálních stakeholderů do sledování kvality výuky blended learningových/hybridních 

studijních programů a celoživotního vzdělávání (V3) 

Splněno 
 

Cíl 4 Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe 

zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti ve studijních programech se silným regionálním zaměřením – 

orientací na požadavky místních zaměstnavatelů (V4) 
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Splněno 
 

Dílčí činností: 
 

V rámci řešení projektu bylo provedeno mapování potřeb regionálních stakeholderů v oblasti 
hybridních studijních programů a programů celoživotního vzdělávání realizovaného distančními metodami. 
Připravená analýza reflektovala osnovu dokumentu společnou pro všechny zapojené VŠ, byla poskytnuta 
koordinující škole ke kompletaci materiálů.  

Ve dnech 26. – 27. 6. 2022 byl v Luhačovicích realizován společný workshop zapojených VŠ, kde 
byla rámcově definována část metodických doporučení na téma sdílení dobré praxe v oblasti zapojení 
regionálních stakeholderů do tvorby hybridních SP a CŽV, na téma sdílení dobré praxe v zapojování 
regionálních stakeholderů do sledování kvality výuky hybridních SP a CŽV a na téma sdílení dobré praxe 
zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti ve studijních programech se silným regionálním zaměřením – 
orientací na požadavky místních zaměstnavatelů. Následně vznikly za UJEP metodické materiály 
k jednotlivým částem výstupů. 

Společný závěrečný workshop zapojených VŠ ve dnech 8. – 9. 11. 2022 v Hradci Králové byl 
realizován za účelem finalizace metodických doporučení zahrnující sdílení dobré praxe zaměřené na 
podporu vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťovanou distančními metodami v úzké spolupráci s 
regionálními stakeholdery, a to jak pro účely vysokoškolských studijních programů, tak i programů 
celoživotního vzdělávání. Na worskhopu byla finalizována metodická doporučení ve třech následujících 
tématech: 

o sdílení dobré praxe v zapojování regionálních stakeholderů do tvorby blended 
learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání 

o sdílení dobré praxe v zapojování regionálních stakeholderů do sledování kvality výuky blended 
learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání   

o sdílení dobré praxe zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti ve studijních programech se 
silným regionálním zaměřením – orientací na požadavky místních zaměstnavatelů. 

 

Závěr: 
Projekt byl ze strany hlavního řešitele velmi dobře koordinován, jak ve věci průběžných výstupů, tak 

pracovních jednání v online i prezenční formě. Online formou bylo realizováno úvodní setkání a v průběhu 
realizace projektu se uskutečnily dva workshopy všech zúčastněných VŠ v prezenční formě. Během 
druhého, závěrečného workshopu, byla finalizována metodická doporučení ve třech výše zmíněných 
oblastech týkajících se aplikace metod blended learning do studijních programů a celoživotního vzdělávání. 
Průběžně došlo k naplnění jednotlivých cílů a čerpání rozpočtu. UJEP postupovala v plnění jednotlivých 
výstupů i čerpání projektu plynule dle plánu, koordinovala činnosti s hlavním řešitelem a na konci projektu 
bylo vyčerpáno 100% finančních prostředků. 

 
Projekty 18+ 
 

C4 – Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, 
procesy)  
 

Mgr. Martin Pečiva prezentoval průběh řešení projektu, jeho cíle a výstupy. UJEP byla v roli 
spoluřešitele. Koordinující VŠ byla ČZU v Praze. Celkem se do projektu zapojilo 20 VŠ. Motivací projektu 
byla pandemická situace z let 2020-21 a nutnost knihoven reagovat na tuto situaci především v oblasti 
poskytování online služeb. Projekt je také reakcí na jeden z prioritních cílů plánu realizace strategického 
záměru MŠMT pro oblast vysokých škol pro rok 2022 – zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem 
vzdělávání (sdílení zkušeností a další rozvoj podpůrných služeb). 
 
Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 Analýza služeb, zdrojů a procesů v knihovnách veřejných vysokých škol v kontextu rostoucího rozšíření 
výuky metodami blended learning 
Splněno 
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Cíl 2 Vytvoření souboru doporučení 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 

V1 Analýza existujících předpisů, procesů a služeb knihovny UJEP oblasti informační podpory blended 
learningu 
Výstup splněn 

 
V2  Soubor doporučení směřujících k rozvoji služeb vysokoškolských knihoven podporujících blended 
learning  a příkladů dobré praxe z českých i zahraničních vysokých škol 
Výstup splněn 

 
V3  Účast na workshopu na téma vzdělávacích aktivit vysokoškolských knihoven v online prostředí 
Výstup splněn 

 
V4 Účast na workshopu na téma zpřístupňování online informačních zdrojů 
Výstup splněn 

 
V5 Účast na workshopu na téma knihovních služeb podporujících blended learning 
Výstup splněn 

 
Postup činností: 

 
Proběhla analýza procesů a služeb knihovny UJEP. V rámci celého projektu byly připraveny 

dotazníky na zmapování praxe VŠ knihoven. Byly zpracovány rešerše českých i zahraničních informačních 
zdrojů. Proběhlo vyhodnocení dotazníků, vyhodnocení výsledků rešerší a  činností focus groups. Na základě 
analýzy byl zpracován soubor doporučení směřujících k rozvoji služeb vysokoškolských knihoven 
podporujících blended learning a příkladů dobré praxe z českých i zahraničních vysokých škol.  

UJEP se účastnila pravidelných online schůzek řešitelského týmu a mikrotýmů, poskytovala 
vyžádané podklady k jednotlivým řešeným tématům a měla možnost připomínkování draftů analytických 
dokumentů a draftů souboru doporučení. 

Účast na plánovaných workshopech byla zajištěna a došlo k posílení kompetencí zaměstnanců 
knihovny, kteří zajišťují služby:     

o Zpřístupňování online informačních zdrojů (25. 5. 2022),  
o Vzdělávací aktivity vysokoškolských knihoven v online prostředí (13. 9. 2022)  
o Knihovní služby podporující blended learning (18. 10. 2022). 

 
Závěr: 

Lze konstatovat, že všechny projektové aktivity byly uskutečněny, došlo k čerpání dotace určené na 
dílčí část projektu v celkové výši dle stanoveného rozpočtu. Všechny průběžné kroky při řešení projektu 
směřovali dle plánu a harmonogramu k úspěšnému řešení CRP a splnění stanovených cílů. Projekt byl ze 
strany hlavního řešitele velmi dobře koordinován.  
 

C7 – Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ  
 
 V říjnu 2022 došlo ke změně řešitele všech CRP projektů za dílčí části UJEP, místo Ing. Vaibara 
převzal řešení projektů Ing. Pavel Poláček (vedoucí CI na UJEP). Ing. Poláček prezentoval cíle a výstupy 
projektu C7, jehož hlavním řešitele bylo ČVUT v Praze. 
 
Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 Legislativa: Právní dopad na interní legislativu VVŠ 
Splněno 
 
Cíl 2 Procesy: Definice dopadu na procesy VVŠ 
Splněno 
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Cíl 3 Rozhraní: Dopad na komunikaci s KIVS 
Splněno 

 

 

 

Výstupy projektu: 

 

V1 Analýza stávající interní legislativy dané VVŠ 
Výstup splněn 

 

V2  Analýza stávajících procesů s ohledem na dopady DEPO do procesů VVŠ 
Výstup splněn 

 

V3 Analýza stávajících rozhraní vůči KIVS 

Výstup splněn 

 

Postup činností: 
  
Garanti jednotlivých cílů prezentovali výsledky svých analýz na společných jednáních, dokumenty byly 
zpřístupněny k oponentním posudkům a připomínkování. Pro potřebu interní implementace výsledku byly 
zpracovány 3 analýzy: 

o Analýza č. 1 interní legislativy dané VVŠ, UJEP. Analýza je přílohou návrhu Implementačního 
plánu dopadu DEPO v prostředí UJEP. Analýza č. 1 je zaměřena na shrnutí legislativních změn a 
jejich dopad do prostředí UJEP, včetně základní analýzy stávajících interních předpisů a norem. 

o Analýza č. 2 stávajících procesů s ohledem na dopady DEPO na UJEP. Analýza je přílohou 
návrhu Implementačního plánu dopadu DEPO v prostředí UJEP. Analýza č. 2 je zaměřena na 
procesy, které souvisí s výkonem role OVM na UJEP, podrobně rozebírá jednotlivé úkony studijní 
agendy  a jejich oporu v základních registrech digitální veřejné správy ČR.  

o Analýza č. 3 stávající rozhraní vůči komunikační infrastruktuře veřejné správy (KIVS) dané VVŠ, 
UJEP. Analýza je přílohou návrhu Implementačního plánu dopadu DEPO v prostředí UJEP.  
Analýza č. 3 je zaměřena na postup technického řešení připojení univerzitní sítě k CMS 
(Centrální místo služeb) prostřednictvím KIVS.  

Dále tým UJEP zpracoval návrh Implementačního plánu dopadu DEPO v prostředí UJEP. Podkladem byly 
analýzy zpracované dle dostupných výstupů ze společných jednání, vlastní průzkum legislativy ČR, studium 
veřejně informací k problematice digitalizace veřejné správy, analýza interních předpisů a norem UJEP ve 
vztahu k DEPO, zpracování analýz členěných dle stanovených cílů. 
 
Závěr: 

 Hlavní řešitel zajistil společná jednání, včetně možnosti on-line účasti a sdílení souborů vzniklých 
během řešení projektu. V průběhu řešení vznikly společné dokumenty (analýzy, návody na postupy), které 
byly zpřístupněny všem řešitelských týmům. Vytvořené dokumenty jsou v souladu se stanovenými výstupy a 
potvrzují splnění stanovených cílů v plném rozsahu. Rozpočet byl čerpán dle pravidel stanovených 
programem. 
 

C8 – Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ 
 
Ing. Pavel Poláček prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C8. 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a 
koordinátorem bylo ČVUT v Praze. UJEP získala na tento projekt prostředky neinvestiční i investiční. Jedná 
se o navazující projekt, tzn., že využívá výsledků projektu z roku 2021 a navazuje na ně (Optimalizace a 
automatizace procesů EIS v síti vysokých škol). Hlavním cílem projektu je technickými prostředky a 
organizačními opatřeními omezit zatížení pracovníků vysokých škol zbytnou administrativou a současně 
zvýšit dostupnost, kvalitu a včasnost ekonomických informací. 
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Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 Doplnění technické infrastruktury pro potřebný výkon a lepší využití nových možností informačních 
technologií 
Splněno 
 
Cíl 2 Doplnění aplikační vrstvy EIS o další potřebné funkce do Katalogů standardních řešení v rámci sekcí, s 
důrazem na elektronické zpracování a dostupnost informací a implementace standardních funkcionalit dle 
aktuálních priorit jednotlivých VVŠ 
Splněno 
 
Výstupy projektu a postup při jejich plnění: 
 
V1 1-2 TECHNOLOGIE: Upgrade SW technologií a standardních aplikací EIS 
 
Upgrade na vyšší verzi Jasper Reports, nahrazení serializace Java objektů serializací do JSON, příprava 
instalace WLS serverů na platformě Docker, podpora iFIS pro OAuth2 autentizaci, implementace 
bezpečnostních doporučení.  Spolupráce UJEP  při implementaci technologických změn a upgradů sw 
balíčků v prostředí sítě UJEP. 
Výstup splněn 
 
V2 2-1 FUNKCIONALITA: Úpravy a doplnění funkcionalit vybraných agend EIS: Revize a doplnění agendy 
Majetek - část rozšíření možností customizace 
 
Tým UJEP se podílel na analýze a testování sw přírůstků modulu Majetek dle společně stanovených funkcí 
sw, včetně pořízení sw licence. Vznikl společný dokument: SWOT analýza modulu iFIS Majetek pro 
koncepci dalšího rozvoje (inovace produktu). Týmu UJEP spolupracoval při instalaci sw přírůstků systému 
iFIS na UJEP. 
Hlavní úkoly inovace/rozvoje modulu Majetek: 

o podpora vícezdrojového financování investičního majetku, 
o rozšíření parametrizovatelnosti modulu podle specifických potřeb VVŠ (rozšíření customizace), 
o rozšíření vazeb na ostatní ekonomické moduly  
o zrychlení hromadných výpočtů. 

Výstup splněn 
 
V3 2-2 ROZPOČET: Podpora pro plánování a rozpočtování finančních prostředků a časového rozlišení 
 
Podpora importu specializovaných mzdových smluv do systému iFIS a jejich promítnutí do rozpočtu zakázky. 
Blokace v rozpočtech ze smluv přes analytický účet. Spolupráce týmu UJEP při instalaci sw přírůstků v 
prostředí sítě UJEP. 
Výstup splněn 
 
V4 2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS 
 
Rozšíření iFIS modulu Majetek o možnost zaslání návrhu o vyřazení majetku do externího systému 
zajišťujícího e-schválení a vrácení zpět výsledku e-schválení. UJEP nemá nyní příslušný externí systém pro 
e-schvalování. 
Výstup splněn 
 
V5 2-4 VÝKAZNICTVÍ: Podpora pro sestavování vybraných statistik a výkazů 
 
Sw přírůstek iFIS - Výkazy, s možností definovat vlastní výkazy a způsoby výpočtů až na úroveň jednotlivých 
buněk tabulek výkazu, výkaz je dělen na oddíly, tabulky, řádky, sloupce, buňky. 
Výstup splněn 

 
Závěr:  

UJEP pracovala v pracovní skupině vysokých škol se stejným  ekonomickým systémem. Ke splnění 
cílů byly stanoveny společné výstupy a k nim přiřazeni garanti. Vzájemná spolupráce škol byla nezbytná, 
aby sw přírůstek splňoval požadavky všech škol, které přijímají řešený výstup projektu. Všechny stanovené 
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výstupy splněny v plném rozsahu. UJEP byla garantem (spolu s JU, AMU, ČVUT a UPCE)  inovace modulu 
Majetek. Dosažené výstupy jsou k dispozici všem spoluřešitelům. Všechny změny systému EIS (iFIS) 
související se stanovenými cíli a výše uvedenými výstupy, jsou popsané v dokumentaci na adrese 
https://wiki.bbm.cz/wiki1220/index.php/Rozd%C3%ADlov%C3%A9_dokumentace. 
Rozpočet byl čerpán dle stanovených pravidel v celkové výši 570 000 Kč.  
 

 
C10 – University leaders in UDG (UNILEAD) 
 

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.  prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového 
projektu C10. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do projektu zapojena v roli spoluřešitele. 
Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Masarykova univerzita. Celkem bylo do projektu zapojeno 24 
vysokých škol. UJEP získala na tento projekt neinvestiční prostředky. 

 
Cíle projektu a jejích plnění na UJEP: 
 
Cíl 1 Posílení role univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací zajištěním 
účinnější spolupráce v přenosu dobré praxe při implementaci cílů udržitelného rozvoje 
Splněno 
 
Cíl 2 Vytvoření sítě partnerů a doporučení pro další zlepšování udržitelného rozvoje VVŠ 
Splněno 
 
Cíl 3 Postupná změna vnitřní kultury VVŠ ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího 
společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDG OSN 
Splněno 
 
Cíl 4 Podpora zapojení studentů při plánování a realizaci opatření a příprava podkladů pro možnou tvorbu či 
aktualizaci strategických dokumentů 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 

 
V1 Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti udržitelného rozvoje pro VVŠ za účasti interních i 
externích expertů 
Splněno 
 
V2 Interní mapovací workshop na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry 
Splněno 
 
V3 Společný mapovací workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky 
Splněno 
 
V4 Založení a naplnění funkční on-line databáze dokumentů s možnými doporučeními v oblastech Zdrojů 
pro změnu 
Splněno 

V5 Společné tematické analytické workshopy dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů 
Splněno 

V6 Sdílená sada dílčích analýz nejlepší aplikovatelné praxe včetně formulace obecných cílů změny v každé 
oblasti 
Splněno 

V7 Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených návrhových opatření včetně upřesnění specifických 
interních podmínek VŠ pro dosažení obecných cílů 
Splněno 

 

https://wiki.bbm.cz/wiki1220/index.php/Rozd%C3%ADlov%C3%A9_dokumentace
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V8 Vytvořená sdílená sada doporučení 
Splněno 

V9 Oponentura návrhů sad doporučení 
Splněno 
 
 
 
Postup činností: 
 
Výstupy 3. a 4. – Dílčí tematické workshopy  

o 13. 5. 2022 (online) 
Implementace tématu biodiverzity do strategie a strategických dokumentů univerzit, prezentace 
realizovaných dílčích opatření a vědeckých projektů, workshop využití GIS pro mapovaní/zonaci kampusů.  

o 23. 9. 2022 (kampus ČZU, Praha-Suchdol) 
Management a monitoring (doporučená opatření pro jednotlivé biotopy a skupiny organismů, případové 
studie úspěšných realizací, zahraniční inspirace, ukázky v terénu).  
 
Výstup 5. Formulace doporučení pro podporu naplňování konceptu udržitelného rozvoje v oblasti Zdrojů pro 
změnu na VVŠ 

o 5.1 Dílčí tematický workshop k tvorbě doporučení v rámci oblasti Biodiverzita (11. 11. online formou) 
o 5.2 Oponentura doporučení  
o 5.3 Sdílená sada doporučení pro oblast Biodiverzita  
o 5.4 Sdílené manažerské shrnutí doporučení (koordinátor MU za celý projekt) 

 
Závěr: 

V rámci plánovaných aktivit v dílčí části projektu šlo především o organizaci 3 tematických 
workshopů (UJEP byla garantem tematické oblasti Biodiverzita). Hlavním plánovaným výstupem dílčí části 
projektu byl soubor doporučených opatření pro podporu a ochranu biodiverzity v univerzitních kampusech. 
Na výsledné podobě souboru opatření spolupracovali všichni řešitelé z UJEP a kolegové ze 
spolutvůrcovských univerzit (ČZU, UK, JU, UPOL). Oponentura výsledného dokumentu byla realizována 
společností Calla - Sdružení pro záchranu prostředí (zapsaný spolek věnující se osvětě, poradenství a 
realizacím v oblasti ochrany a podpory městské biodiverzity) a proběhla formou úprav a doplnění sdíleného 
dokumentu. Oponent ze společnosti Calla sdílený dokument významně doplnil o důležité informace, zdroje a 
odkazy, a navrhnul úpravy. Na základě doporučení oponenta vznikl finální dokument.  

Rozpočet byl vyčerpán dle plánovaných položek, většinu tvořily mzdy zapojených řešitelů a 
fakturace služeb externích partnerů (externí experti, oponentura). 
 

C12 – Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání 
zaměřených na správu vysokých škol  

 
Ing. Pavel Poláček  prezentoval průběh řešení projektu, jeho cíle a výstupy. UJEP byla v roli 

spoluřešitele. Koordinující VŠ byla Masarykova univerzita.  
 
Cíl projektu: 
 
Cíl 1 Rozvoj informačních technologií a procesů zaměřený na elektronizaci správních a studijních agend VŠ 
ve vazbě na prioritní téma c) s důrazem na spolupráci zapojených VVŠ 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 
 
V1 Analýza a implementace ověřování identity studentů a uchazečů o studium formou externích správ 
identit, rozvoj a správa systému identit (V1) 
Zmapování a analýza možností ověřování identity studentů a uchazečů o studium online (V1)  
Konzultace s dodavatelem studijní agendy k možnostem elektronického ztotožnění uživatelů (V1)   
Výměna zkušeností se zapojenými školami k možnostem ověření identity uživatelů online (V1) 
 

o vytvořen dokument o řešení výstupu, 
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o rozšíření možností ztotožnění uchazeče (služba zignsec.com – použilo UPce, podací číslo dopisu do 
vlastních rukou – ověření provede poštovní doručovatelka a uchazeč sdělí podací číslo elektronicky 
do systému STAG – studijní referentka přijme/odmítne ztotožnění), pozn. UJEP nyní nevyužívá dle 
rozhodnutí vedení  

o spolupráce na analýze ztotožnění ve studijním systému pro výkon OVM 
Výstup splněn 
 
V2 Rozvoj a implementace technologií pro autorizaci a autentizaci uživatelů (V1) 
 

o vytvořen dokument o řešení, 
o implementace protokolu OIDC na Shibboleth IdP serveru na UJEP (ve vývojovém prostředí 

automatické nasazování KeyCloak) 
Výstup splněn 
 
V3 Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijního systému 
k možnosti elektronizace podání a schvalování žádostí (V2) 
Elektronizace správy poplatků za studium (V2) 
Rozvoj elektronické podpory nostrifikace v rámci přijímacího řízení (V2) / Elektronizace procesu 
nostrifikace (V2) 
 

o vytvořen dokument o řešení, 
o změna procesu vyhodnocení žádostí o ubytovací stipendium (změna podmínek přiznání), 
o nastavení workflow a implementace nových typů žádostí studentů  
o implementace platební brány do systému STAG 

Výstup splněn 
 
V4 Rozvoj podpory jednání a rozhodování oborových rad, zkušebních komisí SZZ a dalších kolektivních 
orgánů ve správě studijních programů (V4) 
 

o vytvořen dokument o řešení, 
o analýza aktuálního stavu řešení, možnosti studijního systému, podpora zkušebních komisí SZZ, 

(stabilní rozvoj systému STAG, spolupráce při rozvoji) 
o analýza rozvoje podpory oborových rad a dalších kolektivních orgánů (nestrukturovaná data, weby, 

různá grémia, jednací řády, hlasování) 
Výstup splněn 
 
V5 Automatická tvorba podkladů pro rozhodování vedení fakult a vedení školy (V4) 
 

o vytvořen dokument o řešení, 
o popis aktuálního stavu ekonomických podkladů: 

- IMIS – Ekonomika 
- IMIS – Personalistika 
- IMIS – Výstupy STAG 
- Tvorba výstupů dle poptávky vedení 

o nový modul IMIS -  Projektové mzdy 
- Přehled mzdových nákladů: zakázka, měsíční, roční, export do excelu 
- Detail mzdových nákladů ve výplatním období osoba a složky mzdových nákladů 
- Podklady pro přeúčtování neuznatelných mzdových nákladů  

Výstup splněn 
 
V6 Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol 
Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4) 
Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4) 
 

o vytvořen dokument o řešení - přehled pracovních jednání a jejich obsah 
o jednání všech řešitelských týmů a prezentace dílčích výsledků  
o jednání UJEP, VŠCHT, JČU, AMU -  Poněšice, Ústí nad Labem 

Výstup splněn 
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V7 Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy 
 

o vytvořen dokument o řešení 
o vyhodnocení dílčích výstupů elektronizace na jiných školách a analýza využití na UJEP 

- 20 dílčích prezentací, různá stádia řešení procesů 
- rozvoj procesu přijímacího řízení, malé nostrifikace 
- tvorba systému pro grémia UP, 
- Povinná školení studentů a zaměstnanců, 
- Ubytovací smlouvy, 
- Spisová služba MUNI 

Výstup splněn 
 
V8 Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4)  
 

o dokument vyhodnocení projektu 
- Hlavní přínos informovanost o stavu elektronizace procesů 
- Elektronizace „vedlejších“ procesů 
- Zkušenosti – časová náročnost  

o závěrečná zpráva  
o prezentace projektu  

Výstup splněn 
 
Závěr:  
 Pro řešení projektu bylo hlavním řešitelem zajištěno včasné sdílení souborů k připomínkování všem 
spoluřešitelským týmům.   

V rámci projektu se realizovaly výstupy dle navrženého plánu. Tým UJEP ke každému výstupu (1 - 
8) připravil dokument o řešení daného výstupu, který obsahuje nezbytnou analýzu a postup řešení. Výstupy 
se promítly především do studijních záležitostí naší školy. 

Projekt byl pro UJEP významný především v oblasti vzájemného informování a postupu digitalizace 
procesů na jednotlivých školách. Významné jsou zkušenosti, kdy od záměru (nápadu) je poměrně dlouhá 
cesta ke konečnému výsledku  - úspěšné realizace digitalizace procesu. Každý „nápad“ je nutno důkladně 
analyzovat, promyslet všechny možnosti, i důsledky digitalizace. Bez podrobné analýzy procesu nelze 
zahájit vývojové práce na aplikaci zajišťující digitalizaci procesu. Je nutné zvážit skupiny uživatel vstupujících 
do daného procesu a možnosti jejich autentizace a autorizace ve zpracovávaném  procesu. Na každém 
procesu pracují různé skupiny pracovníků, nejde jen o IT pracovníky, ale od nejvyššího vedení až po členy 
zapojené do daného procesu. Rozpočet projektu byl čerpán dle pravidel stanovených ve vyhlášení 
programu. 

 
C13 – Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ 
 

Inf. Pavel Poláček prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C13. 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním 
řešitelem a koordinátorem byla Masarykova univerzita a zapojeno bylo celkem 25 VVŠ.  

Projekt navazoval na projekt z roku 2021,  kde se osvědčila vzájemná spolupráce při řešení 
kyberbezpečnosti v síťovém prostředí vysokých škol. Řešitelé úzce spolupracovali s Národním úřadem pro 
kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a bezpečnostním týmem CESNET-CERTS.  

Řešitelé připravili specializovaná školení a semináře v oblasti bezpečnosti dle skupin uživatelů. 

Implementovali bezpečnostní doporučení v jednotlivých sítích vysokých škol. Bezpečnostní manažeři 

jednotlivých škol vytvořili společnou Platformu bezpečnostních manažerů, která spolupracuje s CESNET-

CERTS a NÚKIB při řešení informační bezpečnosti sítí vysokých škol. Tato spolupráce je významná 

s ohledem na novou roli OVM vysokých škol a zajištění provozuschopnost dotčených systémů zapojených 

do výkonu OVM. 

 

V rámci projektu byly naplněny následující cíle: 
 
Cíl 1 Prohloubení praktické spolupráce VVŠ v oblasti kyberbezpečnosti 

Splněno 
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Cíl 2 Koordinovaný postup při zavádění SŘBI v organizaci 

Splněno 
 
Cíl 3 Tvorba a zavádění opatření v podobě bezpečnostních politik 
Splněno 
 
Výstupy projektu a jejich plnění: 
 
V1 Nasazení vybraných doporučených nástrojů na podporu zavedení SŘBI/SŘKB 
 
V rámci pracovní skupiny PS1 došlo ke zmapování aktuálního stavu univerzity z pohledu podpory zavedení 
SŘBI.  Následně proběhly přípravy na zavedení nástroje pro řízení rizik Eramba IT GRC. 
Výstup splněn 
 

V2 Implementace vybraných bezpečnostních politik 

 

Došlo ke jmenování managera pro kybernetickou bezpečnost a jmenování rady kybernetické bezpečnosti v 
souladu s organizačním řádem univerzity. Řešitelský tým UJEP v síťovém prostředí univerzity analyzoval, 
jak implementovat bezpečnostní politiky, které byly projednány na společných jednání všech řešitelů. 
Výstup splněn 

 

V3 Přizpůsobení a nasazení vzdělávacích kurzů pro specifické cílové skupiny 

 

Proběhla inovace kurzu v univerzitním e-learningu Moodle, školení uživatelů síťových služeb, aktualizace rad 

a návodů pro uživatele univerzitních IT služeb. 

Výstup splněn 

 

V4 Audit/penetrační test systému iFIS, STAG 

 

Probíhala průběžná analýza produkčního běhového prostředí informačních systémů UJEP, včetně iFIS a 
STAG, Proběhly penetrační testy systému IS/STAG (zajišťoval vyvojový tým systému STAG, tým ZČU) 
Audit/penetrační testy neproběhly pro systém iFIS z důvodu nedostatečného finančního zajištění. 
Výstup splněn 

 
V5 Akreditace kyberbezpečnostního týmu školy 
 
Zasazení návrhu kyberbezpečnostního týmu UJEP do reálného rámce personálních kapacit univerzity. 
Manager kybernetické bezpečnosti byl vyškolen a získal certifikát. 
Výstup splněn 
 
Závěr:  

Tým UJEP se aktivně zapojil do společných jednání, která probíhala  cca 1x za 2 týdny, 
připomínkovali společné dokumenty, implementovali bezpečnostní doporučení do informačního prostředí 
UJEP, rozšířili soubor nástrojů pro sledování a vyhodnocení provozu univerzitní sítě a zúčastnili se 
seminářů, školení a praktických cvičení při odhalování útoku v síti. Plánované cíle a výstupy byly splněny a 
všechny neinvestiční prostředky na tuto dílčí část projektu byly vyčerpány. 
 

C14 – Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky 
  

Mgr. Hana Galiová prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu C14. 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do tohoto projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním 
řešitelem a koordinátorem byla Masarykova univerzita a zapojeno bylo celkem 24  univerzit.  

V zájmu o etické aspekty fungování vysokých škol projekt volně navazoval na dva předchozí 
projekty, které se věnovaly specificky prevenci plagiátorství ve studentských pracích (2020) a nově se 
objevujícím etickým výzvám v souvislosti s vynuceným přechodem vysokých škol do on-line režimu (2021). 
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Hlavním cílem projektu je podpora bezpečného, férového a etického prostředí vysokých škol coby 
prostředku ke zvyšování rovnosti šancí, rozvoje talentů a zajištění sociálního smíru v akademickém 
prostředí. 
 
Výstupy projektu a jejich plnění: 
 
V1 Genderový audit a rovné příležitosti na UJEP 
V období leden až březen 2022 probíhal na UJEP genderový audit. Byl realizován externí firmou Genderové 
informační centrum NORA, o.p.s..  Genderový audit probíhal v několika fázích: 

o Sběr a obsahová analýza dokumentů UJEP 
o Dotazníkové šetření 
o Individuální a skupinové rozhovory 

Tematické zaměření auditu:  
o Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti a genderové dimenze 

výzkumu a výuky 
o Personální politika  
o Mzdová politika 
o Slaďování osobního a pracovního života 
o Kultura organizace a vztahy na pracovišti 

 
Dotazníky byly rozeslány v několika kolech všem zaměstnancům a zaměstnankyním UJEP (cca 1100 osob). 
Návratnost byla 423 vyplněných dotazníků, jež byly podkladem pro analýzu výchozího stavu na UJEP.  
Zpráva včetně výstupů z auditu byla zveřejněna na webu UJEP v květnu 2022. V říjnu 2022 byly výsledky 
Genderového auditu UJEP prezentovány zástupci Genderového informačního centra NORA, o. p. s. před 
akademickou obcí UJEP pro všechny zájemce a zájemkyně, včetně studujících.  
Výstup splněn 
 
V2 Návrh a postupná implementace dílčích opatření vzešlých z auditu 
 
V návaznosti na audit byly na základě diskuse napříč UJEP určeny hlavní oblasti Plánu rovných příležitostí, 
které budou podporovány a rozvíjeny v časovém horizontu 2023 – 2025. Soubor opatření, jež reflektují 
výsledky provedeného auditního šetření a doporučení Evropské komise. 
 
Plán rovných příležitostí UJEP je rozdělen do těchto kategorií:  

o Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti a  genderové dimenze 
výzkumu a vzdělávací činnosti  

o Personální politika  
o Mzdová politika  
o Slaďování osobního a pracovního života  
o Kultura organizace a vztahy na pracovišti  

 
Doporučení jsou zapracována do tabulky, která vymezuje konkretizaci cílů v rámci souboru opatření, časový 
rámec, indikátory plnění a další identifikační parametry.  
Výstup splněn 
 
V3 Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ 
Splněno 
 
V4 Spolupráce na společných výstupech projektu 
Splněno 
 
V5 Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými VŠ 
Splněno 
 
Závěr:  

V rámci projektu proběhly na UJEP dvě vzdělávací akce pro zaměstnance a pro studující: 
o Seminář s názvem Role vysokoškolské ombudsmanky (14. 12. 2022) 
o Seminář k oblasti gender a jejímu významu a roli na univerzitách (10. 11. 2022) 
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V době realizace projektu proběhlo několik online setkání, dále se Ing. Černá a Mgr. Galiová aktivně 
zapojily do Komunity pro změnu při NKC gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR. (účast na 
workshopech, seminářích atd.). Pro společné výstupy projektu byly za UJEP poskytnuty dokumenty  a 
výroční zprávy. Společným výstupem je dokument, který definuje pojem sociální bezpečí. 

Rozpočet byl vyčerpán dle plánu, nedošlo k žádným přesunům. Osobní náklady byly využity na  
odměny fakultních koordinátorů a koordinátorek za mimořádné plnění nadstandardních úkolů, OON byly 
využity pro uspořádání seminářů. Služby zahrnují náklady na genderový audit. 

 

 
 
 
C16 – Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách 
 

Prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.  prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného 
rozvojového projektu C16. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli 
spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem bylo Univerzita Hradec Králové a zapojeno bylo celkem 23 
VVŠ. Cílem projektu je podpořit udržitelnost a další rozvoj virtuálních a kombinovaných mobilit jako cesty k 
získávání globálních kompetencí co nejširšího spektra vysokoškolských studentů. 

Projekt navázal na CRP k tématice virtuálních mobilit z roku 2021, který se mimo jiné zabýval 
mapováním současného stavu virtuálních mobilit a jejich problematických oblastí.  

 
V rámci projektu byly splněny následující cíle: 
 
Cíl 1 Analýza aktuálního stavu nabídky a realizace virtuálních mobilit na jednotlivých vysokých školách 
Splněno 
 
Cíl 2 Analýza možností a potřeb řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni v 
souvislosti s interními předpisy vysokých škol a s ohledem na legislativní rámec EU 
Splněno 
 
Cíl 3 Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit z pohledu managementu vysokých škol, 
administrativy vysokých škol a akademických pracovníků 
Splněno 
 
Cíl 4 Analýza studentského zájmu o virtuální mobility 
Splněno 
 
Cíl 5 Sdílení dobré praxe se zahraničními vysokými školami 
Splněno 
 
Výstupy projektu a průběh plnění: 
 
V1 Dílčí část doporučení pro rozvoj VM/KM ve spolupráci se zahraničními partnery na UJEP 
 
Variabilita požadavků a potřeb při spolupráci se zahraničními partnery na rozvoji VM/KM byla v rámci UJEP 
realizována dílčí analýzou. Výstupy této analýzy byly následně zahrnuty do tzv. checking listu, který byl ze 
strany UHK připraven a na jehož podobě se podílely všechny zapojené školy. Podoba tohoto dokumentu 
byla prezentována a ještě diskutována na projektovém setkání dne 25. 10. 2022. 
Výstup splněn 
 

V2  Dílčí část doporučení pro validaci a evidenci VM/KM na UJEP 
 
Ze strany UK bylo připraveno dotazníkové šetření, které bylo následně na UJEP zpracováno a odevzdáno 
UK pro další zpracování. Analýza výstupů dotazníkového šetření následně proběhla na online setkání dne 6. 
9. 2022. 
Výstup splněn 
 

V3  Dílčí část doporučení pro udržitelnost VM/KM na vysokých školách na UJEP 
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Problematika udržitelnosti a dalšího rozvoje virtuálních mobilit byla diskutována v rámci fokusní skupiny, 
které se zúčastnil prorektor pro vnější vztahy UJEP, zástupci oddělení pro vnější vztahy UJEP, fakultní 
koordinátoři UJEP, akademický pracovník UJEP a studentka UJEP. Z fokusní skupiny byl pořízený audio 
záznam a výstupy byly také zaznamenány do formuláře připraveného UK a diskutovány na online setkání 
dne 14. 6. 2022. 
Výstup splněn 

 

Závěr:  
Plánované aktivity projektu byly uskutečněny. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány 

v souladu s plánovaným rozpočtem. Jedinou změnou byl přesun 4 tis. Kč ze stipendií do materiálních 
nákladů, což odpovídá 2,6 % z celkového rozpočtu projektu. 

C19 – Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. 
poskytování online služeb pro studenty  a zaměstnance VVŠ  
  

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. prezentovala 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 Univerzita Karlova a celkem bylo zapojeno 19 VVŠ. 

Primárním cílem projektu bylo zefektivnění systému poradenských služeb na VŠ tak, aby byli 
pracovníci poradenských pracovišť profesionálními a standardizovanými postupy schopni předcházet studijní 
neúspěšnosti a negativním psychickým stavům studentů. Cílovými skupinami jsou pracovníci poradenských 
pracovišť na VŠ, studenti VŠ ve všech stupních studia, zaměstnanci VŠ. 

 
Cíle projektu: 

Cíl 1 Zefektivnění poradenských služeb na VŠ 
Splněno 
 
Cíl 2 Standardizace poskytování poradenských služeb na VŠ 
Splněno 
 
Cíl 3 Optimalizace nástrojů prevence studijní neúspěšnosti 
Splněno 
 
Cíl 4 Zvýšení dostupnosti poradenských služeb pro cílové skupiny 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 

 
V1  Analýza právního a odborného rámce poskytování poradenských služeb na VŠ 
Splněno 
 

V2  Srovnání personální kapacity poradenských pracovišť a poptávky ze strany jejich klientů  
Splněno 
 
V3 Rejstřík ověřených externích subjektů poskytujících návaznou péči 
Splněno 
 
V4 Školení pracovníků: Hranice mezi poradenstvím, klinickou praxí a terapií 
Splněno 
 
V5 Školení pracovníků: Inovativní přístupy v poradenství a formy vedení poradenského rozhovoru 
Splněno 
 
V6 Školení pracovníků: Prevence školní neúspěšnosti  
Splněno 
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V7 Inovace webových portálů a zavedení rezervačního a evidenčního systému klientů  
Splněno 
 
V8 Supervize poradenského týmu (3x) 
Splněno 
 
V9 Workshopy pro studenty, zaměstnance či uchazeče zaměřené na psychohygienu, resilienci a prevenci 
studijní neúspěšnosti (6x) 
Splněno 
 
V10 Koordinační schůzka k zahájení projektu 
Splněno 
 
V11 Národní konference   
Splněno 
 
V12 Závěrečný kulatý stůl 
Splněno 
 
Průběh řešení projektu: 

 

Prezenčně proběhly 3 koordinační akce, jichž se zúčastnily všechny zapojené školy: 

o Koordinační schůzka k zahájení projektu (finalizace nastavení postupů, určení garantů společných 

aktivit, sestavení pracovních skupin složených ze zástupců zapojených škol) 

o Národní konference (představení průběžných výsledků, sdílení zkušeností, příklady dobré praxe) 

o Závěrečný kulatý stůl (evaluace celého projektu, koordinace přípravy závěrečné zprávy) 

On-line probíhaly pravidelné schůzky s garanty a pracovními skupinami – průběžná kontrola plnění úkolů 

projektu a čerpání finančních prostředků. 

Realizační tým UJEP - aktivní účast na školeních a všech koordinačních a evaluačních setkáních a realizace 

nastavených výstupů. 

 
Závěr:  
 Všechny plánované výstupy projektu byly realizovány. V dílčí části projektu za UJEP byly čerpány 

investiční i neinvestiční prostředky. 

 

C20 – Implementace standardů  pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé 
formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých 
VŠ 
 

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.  prezentoval cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového 
projektu C20. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do toho projektu zapojena v roli spoluřešitele. 
Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Univerzita Karlova. Zapojeno bylo 24 VŠ.  

Projekt navazoval na CRP 18+ 2021 „Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti 
pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku“. Projekt 
předpokládal koordinaci postupů implementace příslušných standardů kvality do vnitřních předpisů 
jednotlivých VŠ a především tvorbu jednotného metodického rámce pro posuzování plnění těchto standardů 
v rámci akreditačního procesu a pro jejich průběžné hodnocení a ověřování v rámci systému zajišťování 
kvality vzdělávací činnosti. 
 
Cíl projektu: 
 
Cíl 1 Definování možností implementace příslušných standardů kvality pro různé formy studia do 
akreditačního procesu a systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s 
ohledem na nové standardy definující možnosti začlenění metod distančního vzdělávání do všech forem 
studia 
Splněno 
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Výstupy projektu a jejich plnění: 
 
V1 Návrh jednotné metodologie pro implementaci standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy 
studia do vnitřních předpisů UJEP a souvisejících metodických pokynů v rámci akreditačního procesu a 
procesu zajišťování kvality na UJEP 
 
Činnost navazuje na minulý rok řešení projektu ve věci návrhu jednotné terminologie a standardů kvality. Na 
základě realizovaných setkání a jednání pracovních skupin byl vytvořen jednotný metodický materiál 
k implementaci standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia, který je připraven pro využití 
v prostředí UJEP.  
Výstup splněn 
 
V2 Návrh metodických doporučení pro vyhodnocení naplnění standardů kvality vzdělávací činnosti pro 
jednotlivé formy studia v rámci akreditačního procesu na UJEP (návrhy úprav akreditačních formulářů, 
doporučení pro tvorbu dalších podkladů, revize profilace studijních plánů a předmětů, revize profilace vazby 
forem studia na profil absolventa aj.) 
 
V rámci procesu spolupráce odborníků z jednotlivých vysokých škol rovněž vznikl materiál - metodická 
doporučení pro vyhodnocení naplnění standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v 
rámci akreditačního procesu, výstup byl nastaven v souladu se standardy kvality, v kontextu s výstupy z 
učení a dalšími aspekty, kterými jsou specifika UJEP, vnitřní podmínky apod. 
Výstup splněn 
 
V3 Návrh metodických doporučení pro průběžné hodnocení plnění a dalšího rozvoje standardů kvality 
vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v rámci systému vnitřního zajišťování a hodnocení kvality 
UJEP (návrhy kvalitativních a kvantitativních indikátorů, datových analýz, nastavení mechanismů zpětné 
vazby formou různých šetření od vyučujících, studujících a garantů studijních programů, analytické nástroje 
pro průběžnou kontrolu průběhu výuky na dálku apod.).  
 
Ve věci průběžného hodnocení plnění a dalšího rozvoje standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé 
formy studia v rámci systému vnitřního zajišťování a hodnocení kvality UJEP byl připraven metodický 
materiál a doporučení. Byly zpracovány návrhy indikátorů a další nástroje pro průběžnou kontrolu 
uskutečňování studijních programů různých forem na UJEP. Všechny obecné materiály vznikly na základě 
spolupráce odborníků z jednotlivých spoluřešitelských vysokých škol. 
Výstup splněn 
 
V4 Workshopy a semináře na UJEP ke sdílení průběžného plnění činností a výstupů všech zúčastněných 
VŠ 
 
Průběžně byly realizovány semináře a workshopy ke sdílení zkušeností s implementací standardů kvality 
(duben, červen, 2x říjen), některé prezenčně, některé hybridní formou. Pracovní skupiny a jednotliví řešitelé 
využívali informace a zkušenosti, které byly sdíleny v rámci realizovaných setkání.  
Výstup splněn 
 
Závěr:  

Projekt byl ze strany hlavního řešitele velmi dobře koordinován, jak ve věci průběžných výstupů, tak 
ve věci jednání pracovních a oborových skupin. Průběžně došlo k naplnění jednotlivých cílů a čerpání 
rozpočtu. UJEP postupovala v plnění jednotlivých výstupů i čerpání projektu plynule dle plánu, koordinovala 
činnosti s hlavním řešitelem a do konce projektu bylo vyčerpáno 100 % finančních prostředků. 

Všechny projektové aktivity byly uskutečněny, došlo k čerpání dotace určené na dílčí část projektu v 
celkové výši dle stanoveného rozpočtu. 
 

C27 – Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou 
celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v 
ČR 

Ing. Ondřej Kounovský prezentoval v zastoupení cíle a výsledky řešení centralizovaného 
rozvojového projektu C27. Hlavním řešitele projektu na UJEP byla Bc. Michaela Hnidová, DiS. Univerzita J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem byla do tohoto projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a 
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koordinátorem byla Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava a zapojeno bylo celkem 21  
univerzit v ČR a 28 neuniverzitních institucí. 

Akce se konala fyzickou formou a také online formou na www.nocvedcu.cz,  prostřednictvím 
aplikace, FB a IG,  kam se v den konání akce dne 30. 9. 2022 přihlásilo celkem 27 tis. unikátních uživatelů. 
Akce je významná pro popularizaci vědy mezi laickou a odbornou veřejnost a propagaci UJEP a Ústeckého 
kraje. Do akce se zapojily jednotlivé fakulty se svým programem. Tématem roku 2022 bylo Všemi smysly. 
UJEP se účastnila akce již 5. rokem.  

Hlavní program probíhal v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) a v Centru materiálů, 
mechaniky a technologií (CEMMTECH). Doprovodný program probíhal ve skleníku KBI PřF v areálu Za 
Válcovnou a v Domě umění v Ústí nad Labem. Na programu byly ukázky laboratorních experimentů, 
odborné přednášky, vědecká talk show, hudební performance, podcasty a promo videa. Návštěvnost byla 
kolem 900 osob. Univerzitní organizační tým tvořilo 105 lidí z řad akademiků, zaměstnanců, studentů a 
dobrovolníků. 
 
 
V rámci projektu byly naplněny následující cíle: 
 
Cíl 1 Systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti 
vysokých škol v ČR 
Splněno 
 
Cíl 2 Jednotná celorepubliková propagační kampaň Noci vědců  
Splněno 
 
Cíl 3 Zvýšení přehledu o popularizačních akcích v průběhu celého roku 
Splněno 
 
Cíl 4 Potvrzení Noci vědců v pozici nejvýznamnější a nejrozsáhlejší vědecko-popularizační akce v ČR 
Splněno 
 
Cíl 5 Udržení a posílení pozice ČR na mapě evropských organizátorů Noci vědců 
Splněno 
 
Cíl 6 Zvýšení zájmu o vědu, výzkum, tvůrčí činnost a vysokoškolské vzdělávání mezi nejširší veřejností, 
zejména pak u cílové skupiny potenciálních zájemců o studium na VŠ 
Splněno 
 
Cíl 7 Zpřístupnění Noci vědců znevýhodněným cílovým skupinám, zahraničním návštěvníkům a osobám se 
specifickými potřebami 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 
 
V1 Celorepubliková komunikační a propagační kampaň na podporu značky Noc vědců 
Výstup splněn 
 
V2 Propagační předměty v jednotném vizuálním stylu pro účastníky Noci vědců  
Výstup splněn 
 
V3 Realizace akce Noc vědců 30. 9. 2022 v Kampusu UJEP 
Výstup splněn 
 
V4 Prezentace vědy a vědců na UJEP 
Výstup splněn 
 
V5 Databáze vědeckých témat, formátů online i offline 
Výstup splněn  
 
 
 

http://www.nocvedcu.cz/
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Mediální výstupy a propagace: 

 

o Regionální i celorepubliková kampaň na sociálních sítích, články na portále universitas.cz, TZ UJEP, 
celorepublikový web www.nocvedcu.cz 

o Plakátová kampaň po ústeckém regionu (UL, TP, DC, LT), billboard, univerzitní časopis Silverius, 
lokální tisk,  

o Propagace na UJEP: plakáty na fakultách, aktuality na webu UJEP, video pozvánka, sociální sítě: 
FB, Instagram, TikTok, Youtube, pozvánky na SŠ a akademikům + studentům UJEP 

o Video: https://www.youtube.com/watch?v=6YOU2CtpKwI 
 

Závěr: 

 Akce Noc vědců proběhla bez komplikací dle plánu a těšila se velkého zájmu. Dílčí dotace pro UJEP 
byla vyčerpána. Je v plánu zapojit UJEP do dané akce i v roce 2023 (6. 10. 2023) a celorepublikové téma 
bude „Tajemství“. Je snaha se pokusit o větší zapojení SŠ a ZŠ v regionu (interaktivita, soutěže, 
prezentace), navázat užší spolupráci s městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, zapojit i lokální 
sponzory, což je důležité pro budoucí rozvoj akce, stojící dosud plně na projektovém financování. 

C33 – Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus 
Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative 
 

Ing. Gabriela Krečová prezentovala cíle a výsledky řešení centralizovaného rozvojového projektu 
C33. Hlavním řešitelem na UJEP byl prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem byla do projektu zapojena v roli spoluřešitele. Hlavním řešitelem a koordinátorem byla Západočeská 
univerzita v Plzni. Zapojeno do projektu bylo celkem 25 vysokých škol. Jedná se navazující projekt. Cílem 
projektu bylo pokračovat v implementaci funkcionalit EWP dle harmonogramu EK. 

 
Cíle projektu: 

Cíl 1 Pokračující úspěšná implementace funkcionalit EWP dle harmonogramu EK díky spolupráci 
zapojených škol 
Splněno 
 

Cíl 2 Vytvoření propagačního videa se zapojením studentů na podporu využití EWP pro všechny školy 

Splněno 
 
Cíl 3 Předložení ideálně jednotného stanoviska k otázkám napojení na EduGAIN, zavedení European 
Student Card a Erasmus App+ Domu zahraniční spolupráce, resp. MŠMT 
Splněno 
 
Výstupy projektu: 
 
V1 Další implementace jednotlivých funkcionalit EWP do IS/STAG UJEP  

Výstup splněn 

 

V2 Aktivní participace na komunikační platformě prorektorů s gescí internacionalizace, IT pracovníků a 
pracovníků zahraničních kanceláří (po 2 setkáních) 
Výstup splněn 

 
V3 Školení nových funkcionalit EWP v IS/STAG  
Výstup splněn 
 

V4 Dokumenty popisující stanovisko a stav napojení na EduGAIN a návazné platformy, k implementaci 
Erasmus App+ a možnostem nasazení ESC 
Výstup splněn 
 

V5 Účast na společných workshopech pro všechny zapojené platformy (2 setkání) 
Výstup splněn 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6YOU2CtpKwI
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Průběh řešení projektu: 

 

o implementace dalších předepsaných funkcionalit EWP do IS/STAG UJEP: 01-12/2022   
o dotazy od vývojářů k IS/STAG kvůli další implementaci funkcionalit: 04/2022 
o aktualizace analýzy současného stavu a potřeb implementace EWP: 04/2022 
o dotazníkové šetření k problematice EduGAIN, Erasmus App+ a ESC: 05/2022 a 10/2022 
o aktivní účast na společných workshopech pro všechny zapojené platformy: 17. 3. 2022 a 16. 12. 

2022 
o vzájemné sdílení zkušeností, konzultace, řešení problémů, sdílení dobré praxe v rámci komunikační 

platformy: 
- prorektorů pro zahraniční/vnější vztahy: 24. 5. 2022 a 4. 10. 2022 
- IT oddělení: 25. 5. 2022 a 7. 10. 2022 
- zahraničních kanceláří: 26. 5. 2022 a 6. 10. 2022 

o workshop k problematice EduGAIN, Erasmus App+ a ESC: 20. 10. 2022 
o podíl na přípravě propagačního videa na podporu využití EWP na všech českých VVŠ: návrhy 

08/2022 a připomínky 11/2022 
o školení nových funkcionalit EWP: 23. 9. 2022 a 2. 11. 2022 

Závěr:  
Cíle projektu byly naplněny. Přidělené finanční prostředky v celkové výši 317 tis. Kč byly vyčerpány 

v souladu s plánovaným rozpočtem.  

 

 
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. Všechny přidělené finanční prostředky byly za UJEP vyčerpány dle 
stanovených podmínek ve Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2022.  

V souladu s vyhlášenými podmínkami CRP 2022 bude provedena kontrola u projektů C8 s názvem 
„Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ“, C19 s názvem „Zefektivnění systému studijního  a 
psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ“ a C27 a 
s názvem „Rozvoj a posílení pozice Noci vědců jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a 
popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol “, čímž bude splněna povinnost provést kontrolu 
alespoň 30 % celkové finanční částky přidělené na řešení CRP na rok 2022 pro Univerzitu J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
rektor 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

  
AMU Akademie muzických umění 
AVČR Akademie věd ČR 
CI Centrum informatiky 
CPS Centrum projektového servisu 
CRP Centralizovaný rozvojový projekt 
ČVUT České vysoké učení technické v Praze 
CŽV Celoživotní vzdělávání 
ČZU Česká zemědělská univerzita 
DEPO zákon 
EIS Ekonomický informační systém 
EWP Erasmus without paper 
GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
FB Facebook 
FUD Fakulta umění a designu 
iFIS Finanční Informační Systém 
JU Jihočeská univerzita 
KBi Katedra biologie 
KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy 
KM Kombinované mobility 
MIS Manažerský informační systém 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MUNI Masaryková univerzita 
NAÚ Národní akreditační úřad 
NÚKIB Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
OIA Oddělení interního auditu 
OMaP Oddělení marketingu a propagace 
OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
ORaK Oddělení rozvoje a kvality 
OU Ostravská univerzita 
OVM Orgány veřejné moci 
PřF Přírodovědecká fakulta 
REK Rektorát 
SP Studijní program 
SŘBI Systém řízení bezpečnosti informací 
STAG Studijní systém 
SW Software 
SZZ Státní závěrečné zkoušky 
UHK Univerzita Hradec Králové 
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
UK Univerzita Karlova 
UPCE Univerzita Pardubice 
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci 
VEMA Personální a mzdový systém 

VK Vědecká knihovna UJEP 
VM Virtuální mobility 
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 
ZAMO Zaměstnanecké oddělení 
ZČU Západočeská univerzita v plzni 
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