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Cílem projektu je zmapovat současný stav nastavení virtuálních mobilit na zapojených vysokých školách, jejich
legislativní rámec na úrovni EU, ČR i dokumentů jednotlivých vysokých škol, analyzovat problematická místa
virtuálních mobilit z perspektivy různorodých aktérů (tj. akademických pracovníků, vysokoškolské
administrativy a managementu) i studentský zájem o virtuální mobility. Tyto roviny analýz budou doplněny
sdílením dobré praxe mezi institucemi navzájem a s vybranými zahraničními institucemi. Projekt tak umožní
zachytit současný stav, příležitosti, potenciál i překážky pro rozvoj virtuálních mobilit na českých vysokých
školách a na základě toho definičně vymezit pojem virtuální mobilita a jeho nezbytné atributy. Na základě
společných analýz a spolupráce vysokých škol budou připraveny návrhy a doporučení pro opatření k podpoře
virtuálních mobilit na národní úrovni i na úrovni jednotlivých vysokých škol.
Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíl

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
výstupů k datu předání této žádosti
-

Cíl

-

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

Cíle stanovené v návrhu projektu

Zdůvodnění
projektu/
analýza potřeb/
popis
současného
stavu oblasti,
na kterou je
projekt
zaměřen.

Oblast virtuálních mobilit se stává v současnosti velmi naléhavým tématem. Procesy globalizace a digitalizace
ve vysokoškolském vzdělávání přinášejí nové příležitosti pro zajištění mezinárodní zkušenosti studentů i
akademických pracovníků a rozvoj jejich globálních kompetencí. Přitom je tato potřeba nyní umocněna ještě
pandemií covid-19 a rozsáhlým omezením fyzických mobilit v průběhu roku 2020 i jeho možným přetrváním
v dalším období. Potřeba jasného vymezení pojmu virtuální mobilita, jeho definování, vymezení podmínek,
zajištění i způsobů podpory a legislativního ukotvení na národní úrovni i na úrovni jednotlivých vysokých škol
tak vystupuje do popředí. Přitom pojem virtuální mobility není v současnosti dostatečně jasně definován,
vymezen, nejsou nastavena jeho kritéria ani podmínky. Na úrovni vysokých škol se s pojmem pracuje,
nicméně neexistuje jednotná metodika pro realizaci virtuálních mobilit, a tak současná praxe může nabývat
velmi rozdílných podob. Přitom Strategie internacionalizace 21+ právě rozvoj virtuálních mobilit podporuje
a počítá s ním, mj. i jako se součástí podpory inkluze ve vysokoškolském vzdělávání. Virtuální mobility totiž
mohou nejen řešit akutní situace, v nichž není možné realizovat mobility fyzické, ale zároveň mohou být
vhodnou alternativou pro některé skupiny studentů, jimž zdravotní, sociální či jiné podmínky nedovolují
fyzickou mobilitu absolvovat. Projekt proto chce konceptualizovat pojem virtuálních mobilit cestou analýzy
stávajícího stavu, analýzy problematických míst z pohledu různorodých aktérů na vysokých školách, tj.
akademických pracovníků, managementu vysokých škol a administrativních pracovníků, analýzy pohledu
studentů na virtuální mobility, analýzy legislativního ukotvení i sdílení dobré zahraniční praxe. Jeho

výsledkem budou kromě realizovaných analýz k jednotlivým oblastem a sdílení dobré praxe a zkušeností
rovněž doporučení a návrhy pro ukotvení a rozvoj virtuálních mobilit, které bude možné v národním rámci
využít pro příp. společnou metodiku MŠMT v této oblasti.

Cílem projektu bude řešení těchto hlavních oblastí:
1. ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU NABÍDKY A REALIZACE VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA JEDNOTLIVÝCH
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH.
Hlavním východiskem analýzy bude především mapování toho, jak virtuální mobility chápou jednotlivé
vysoké školy, jaké druhy virtuálních mobilit studentům nabízejí a jak s nimi na úrovni jednotlivých vysokých
škol pracují. Tato analýza umožní též postihnout příp. různorodé přístupy k pojetí virtuálních mobilit, jejich
varianty, požadavky, kritéria rozsahu i podmínky realizace. Pro zmapování aktuálního stavu na zapojených
vysokých školách bude využita prvotní interní strukturovaná dílčí analýza jednotlivých škol, která bude
podkladem pro vypracování celkové analýzy za všechny zapojené VŠ (vypracuje hlavní koordinátor).
Vzhledem k předpokládanému rozsahu analýzy a jejích potřeb bude prezentována a diskutována v rámci
pracovního setkání/workshopu řešitelů. Bude se jednat o druhé setkání řešitelů, to bude uspořádáno
Univerzitou Hradec Králové jako hlavním koordinátorem. K účasti na tomto workshopu budou přizvány nejen
zapojené vysoké školy v rámci projektu, ale též zástupci ostatních vysokých škol a zástupci MŠMT, NAU a
DZS. Bude tak možné sdílet průběžné materiály a data o virtuálních mobilitách s širším spektrem aktérů, kteří
mohou zprostředkovat též další expertní stanoviska k této problematice. Na základě získaných interních
analýz vysokých škol, které budou součástí celkové analýzy za zapojené VŠ, jejich vzájemného sdílení a
diskuse v rámci společného workshopu bude vytvořen přehledový materiál s celkovou analýzou aktuálního
stavu pojetí virtuálních mobilit na českých vysokých školách.

Cíl projektu.
Popis cílového
stavu, kterého
má být řešením
projektu
dosaženo.

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
V rámci řešení tohoto tématu a v kontextu analýzy stávajícího stavu virtuálních mobilit na jednotlivých
vysokých školách budou analyzovány vnitřní dokumenty jednotlivých vysokých škol, které se vztahují
k problematice virtuálních mobilit. Tyto dílčí analýzy zapojených VŠ budou základem pro vypracování celkové
analýzy na vysokých školách. Její výsledky budou vztaženy k současnému legislativnímu rámci na národní
úrovni i ke kontextu legislativy a dokumentů EU. Výsledkem bude celková analýza existující legislativy a
dokumentů k problematice virtuálních mobilit včetně jejich příp. slabých míst a návrhů na potřebná
opatření. Výsledky této analýzy budou diskutovány v rámci pracovního setkání/workshopu řešitelů (první
setkání), které bude organizováno koordinátorem této dílčí aktivity (UK). Budou též reflektovány i v obsahu
druhého workshopu, který se bude celkově věnovat analýze aktuálního stavu pojetí virtuálních mobilit na
vysokých školách a na který bude pozváno širší spektrum účastníků nejen za zapojené vysoké školy, ale též
z MŠMT, DZS, NAU či ostatních vysokých škol.
3. ANALÝZA STUDENTSKÉHO ZÁJMU O VIRTUÁLNÍ MOBILITY
V této třetí aktivitě bude cílem zjistit, jaký je mezi studenty zájem o virtuální mobility, jaké jsou hlavní bariéry
v účasti na virtuálních mobilitách (vč. aspektů inkluze, podmínek socioekonomického prostředí studentů,
specifických potřeb studentů, aj.). i příležitosti pro jejich rozvoj. Analýza proběhne cestou realizace
společného dotazníkového šetření mezi studenty na jednotlivých vysokých školách. Obsah dotazníkového
šetření bude připraven ve spolupráci zapojených vysokých škol koordinátorem této aktivity (OU). Sběr dat
proběhne podle pokynů koordinátora této dílčí aktivity na jednotlivých vysokých školách. Péčí koordinátora
pak proběhne společné zpracování dat dotazníkového šetření. K dispozici tak bude celková analýza
výzkumného šetření studentského zájmu o virtuální mobility za všechny zapojené vysoké školy jako hlavní
výstup této aktivity, ale též dílčí analýzy za jednotlivé vysoké školy. Výsledky dotazníkového šetření a další
témata spojená se studentským zájmem o virtuální mobility reflektující zkušenosti řešitelů budou
představeny a diskutovány na třetím workshopu, který bude připraven péči koordinátora této dílčí aktivity.

4. ANALÝZA PROBLEMATICKÝCH OBLASTÍ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT Z POHLEDU MANAGEMENTU
VYSOKÝCH ŠKOL, ADMINISTRATIVY VYSOKÝCH ŠKOL A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ.
Virtuální mobility vyžadují koordinaci různých pracovišť VŠ a jejich efektivní součinnost. Proto je důležitým
aspektem jejich nastavení úspěšná realizace analýzy problematických oblastí virtuálních mobilit z pohledu
hlavních aktérů vysokých škol. Těmi je především management vysokých škol, tj. představitelé vysokých škol
na úrovni rektorátu a fakult (rektor, prorektoři, děkani, proděkani, kvestor, aj.), administrativa a pracovníci
zajišťující běh mobilit v organizační rovině (pracovníci zahraničních oddělení na úrovni rektorátu i fakult) a
akademičtí pracovníci, kteří do oblasti virtuálních mobilit vstupují a nabídku kurzů v jejich rámci zajišťují. Pro
detekci možných problematických oblastí budou využity kvalitativní analytické přístupy, které umožňují
rozkrýt a interpretovat pohledy různorodých aktérů. Budou proto vytvořeny fokusní skupiny na jednotlivých
vysokých školách, jichž se budou účastnit zástupci managementu, administrativy i akademických pracovníků
a které budou diskutovat problémy a otazníky, s nimiž se aktéři vysokých škol v souvislosti s virtuálními
mobilitami setkávají. Za každou zapojenou vysokou školu tak vznikne materiál s přehledem hlavních kategorií
a oblastí, které vyplynou z diskusí fokusních skupin a budou popisovat problematická místa virtuálních
mobilit (tj. vzniknou dílčí analýzy jednotlivých škol k problematickým oblastem virtuálních mobilit). Tyto dílčí
analýzy pak budou diskutovány a syntetizovány v rámci čtvrtého dílčího workshopu zapojených řešitelů.
Výsledkem zpracování dílčích analýz a následné diskuse zapojených řešitelů na společném setkání bude
celková analýza problematických oblastí virtuálních mobilit jako hlavní výstup této aktivity. Workshop č. 4
bude organizován hlavním koordinátorem a budou na něj přizvány nejen zapojené vysoké školy, ale též
zástupci ostatních vysokých škol a zástupci MŠMT, NAU a DZS.
S ohledem na množství specifik realizace virtuálních mobilit v prostřední uměleckých vysokých škol se budou
zapojené umělecké vysoké školy věnovat tomuto tématu samostatně. Budou tak moci analyzovat a
diskutovat řadu dílčích oblastí, které jsou v oblasti umění typické. (např. specifikace technického vybavení,
metody distanční výuky pro obory vyžadující předávání talentově-řemeslných kompetencí, aj.). Výsledky
práce této paralelní skupiny budou zahrnuty do společné diskuse v rámci čtvrtého workshopu a do
společného materiálu k celkové analýze problematických oblastí virtuálních mobilit.
5. SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE SE ZAHRANIČNÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI
Analýza potenciálu virtuálních mobilit vyžaduje též inspirace dobrou praxí úspěšných zahraničních vysokých
škol. Součástí řešení této aktivity tedy bude též sdílení dobré praxe a diskuze o možném nastavení virtuálních
mobilit s institucemi v zahraničí, zejména partnerskými zahraničními univerzitami, tam kde to bude možné
(tato aktivita je proto pro vysoké školy aktivitou volitelnou, i s ohledem na současnou situaci). Sdílení
informací a best practice se zahraničními partnery proběhne při zahraničních výjezdech zapojených řešitelů.
Výsledky těchto setkání se zahraničními partnery budou diskutovány a sdíleny na závěrečném (čtvrtém)
workshopu, který bude organizován hlavním koordinátorem projektu. Tento workshop bude dvoudenní,
v prvním dni budou analyzovány výsledky čtvrté aktivity (analýza problematických míst), v druhém dni
sdílena dobrá zahraniční praxe (pátá aktivita). Na toto setkání také budou pozváni vybraní zahraniční hosté
z univerzit s rozvinutou a bohatou zkušeností s virtuálními mobilitami. Hlavním přínosem účasti zahraničního
hosta na závěrečném setkání je možnost přímého (first-hand) předání zkušeností všem zúčastněným
vysokým školám v rámci workshopu a možnost interaktivní diskuse s pozvaným odborníkem, mj. k oblastem
zjištěným v předchozích analýzách na zapojených vysokých školách. Na tento závěrečný workshop budou
přizvány nejen zapojené vysoké školy, ale též zástupci ostatních vysokých škol a institucí, tj. zástupci MŠMT,
NAU, DZS, příp. další.
Celkové výstupy všech aktivit, tj.
1. celková analýza stavu virtuálních mobilit;
2. celková analýza legislativního ukotvení;
3. celkové výsledky dotazníkového šetření mezi studenty;
4. celková analýza problematických oblastí virtuálních mobilit z pohledu různých aktérů
budou společně s podněty ze sdílení dobré praxe zahraničními vysokými školami podkladem pro vypracování
dokumentu s názvem Koncept rozvoje virtuálních mobilit na vysokých školách v České republice. Ten bude
obsahovat poznatky z jednotlivých oblastí a bude formulovat návrhy na vymezení pojmu virtuální mobilita

s jeho charakteristikami a nezbytnými atributy i návrhy a doporučení k opatřením v praxi a rozvoji virtuálních
mobilit na úrovni institucí i na národní úrovni.

Projekt cílí na všechny skupiny aktérů, které přicházejí s virtuálními mobilitami na vysokých školách do
kontaktu a podílejí se na nich buď v rovině organizační, manažerské či realizační nebo aktivně participační.
Analýza umožní získat analýzy a materiály potřebné pro management vysokých škol v oblasti rozhodování a
nastavení virtuálních mobilit. Stejně tak tyto analýzy umožní administrativním pracovníkům vysokých škol,
kteří se podílejí na realizaci mobilit, podpořit zajištění virtuálních mobilit a aplikaci sdílené dobré praxe v
rovině procesů vysoké školy. Analýzy a sdílení dobré praxe budou též inspirací a nezbytným koncepčním
materiálem i pro akademické pracovníky a podporu studentů v oblasti virtuálních mobilit. Rovněž tak bude
možné využít výsledky projektu na národní úrovni a významnými celonárodními institucemi, tj. MŠMT, DZS
či NAU.

Popis cílové
skupiny.
Uveďte a
popište cílovou
skupiny (příp.
cílové skupiny),
pro kterou je
projekt určen.

Výstupy celého
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu, které
budou
výsledkem
projektu.

Popis činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní činnosti,
které povedou k
jeho naplnění v
harmonogramu.

č.

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

1

Zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na národní úrovni

2

Analýza existující legislativy a dokumentů k problematice virtuálních mobilit a návrh na potřebná
opatření

3

Analýza studentského zájmu o virtuální mobility

4

Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit (souhrn analýz, návrhů a doporučení na základě sdílení zkušeností a
dobré praxe v ČR i zahraničí)

č.

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

1
2
3
4
5
6
7

Organizace a realizace odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit (UHK, UK, OSU,
UVŠ)
Vypracování zprávy o současném stavu virtuálních mobilit na VŠ
zapojených
Vypracování analýzy existující legislativy vztahující se k virtuálním
mobilitám
Šetření zájmu studentů o virtuální mobility
Realizace analýzy prostřednictvím fokusních skupin na jednotlivých
VŠ pro zjištění problematických oblastí virtuálních mobilit a
vypracování celkové analýzy problematických oblastí
Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování návrhů
na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní úrovni
Koordinace projektu (Univerzita Hradec Králové)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1.1.2021

31.12.2021

1,2,3,4,
5

1.1.2021

31.12.2021

1

1.1.2021

31.3.2021

2

1.1.2021

30.9.2021

3

1.1.2021

31.12.2021

4

1.1.2021

31.12.2021

5

31.12.2021

1,2,3,4,
5

1.1.2021

Předkládaný projekt je v souladu se Strategickým záměrem ministerstva pro oblast vysokých škol na období
od roku 2021 a to konkrétně s těmito body:
II. ZLEPŠIT DOSTUPNOST A RELEVANCI FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ
Operační cíl 2.A ZVÝŠIT VYUŽÍVÁNÍ DISTANČNÍCH METOD VZDĚLÁVÁNÍ V PREZENČNÍCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH
Financování [SR]: MŠMT podpoří společné projekty vysokých škol spočívající ve sdílení zkušeností
s blended learning a směřující k rozvoji jeho metod, zejména s ohledem na zkušenosti získané v souvislosti
s pandemií COVID-19. Podpořena bude rovněž příprava institucionálních standardů kvality blended
learning a relevantních podpůrných dokumentů (soubory doporučení, technické manuály ad.) a služeb pro
Operační cíl 2.B POSÍLIT MOTIVACI VYSOKÝCH ŠKOL ROZVÍJET NABÍDKU A INOVOVAT METODY
FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVANÉHO ONLINE
Financování [ESIF]: MŠMT podpoří budování infrastruktury pro vytváření a poskytování vzdělávání online
a ověřování výsledků učení v těchto kurzech a programech. Podpořeno bude jak pořizování přístrojového
a softwarového vybavení (např. nahrávací studia, SW pro ověření identity studujících online), tak budování
odborného zázemí a vývoj nových nástrojů a metod.

Vztah projektu
k prioritám
Strategickému
záměru
ministerstva a
Plánu realizace
Strategického
záměru pro rok
2021

2.C ZAJIŠŤOVAT KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVANÉHO FLEXIBILNÍMI FORMAMI S OHLEDEM NA
JEJICH SPECIFIKA
Informační podpora: MŠMT podpoří organizaci konferencí a workshopů, které otevřou diskusi o
organizačních modelech studia v kombinované a distanční formě a zprostředkují přenos dobré praxe.
Podoba studia na různých pracovištích je dnes značně heterogenní a řadě tvůrců studijních programů chybí
inspirace a povědomí o vhodných metodách výuky a organizace studia. Na základě domácích i zahraničních
zkušeností může být vytvořena i příručka shrnující dobrou praxi a praktická doporučení pro tvorbu těchto
studijních programů.
Předkládaný projekt je dále v souladu se Strategií internacionalizace vysokého školství na období od roku
2021 a to v těchto bodech:
I.
ROZVOJ GLOBÁLNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ A PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL
1.B Rozvoj mezinárodních mobilit studentů a pracovníků:
Očekávaná opatření na úrovni VŠ: – Financování [Erasmus+ programy]: Vytvořit cílenou nabídku
mezinárodních mobilit pro studenty a pracovníky. Cílená nabídka by měla navazovat na studijní program a
měla by zohledňovat požadavky studentů. V návaznosti na program Erasmus+ 2021–2027 zavést nové typy
mobilit, jako jsou virtuální, kombinované mobility, krátkodobé intenzivní mobility, mobility do
mimoevropských zemí, pracovní stáže a mobility akademických i neakademických pracovníků. Zaměřit se na
skupiny studentů, které na mobility vyjíždějí méně nebo vůbec (např. v některých studijních programech
apod.). Podporovat a začlenit jako rovnocenné formy studentské mobility.
Očekávaná opatření na úrovni VŠ: – Financování [Erasmus+ programy]: Přijmout opatření pro zvyšování
kvality činností spojených s organizací mobilit (fyzických i virtuálních/kombinovaných), zejména v rámci
monitoringu udržování standardů organizace mobilit, digitalizace administrativních procesů, automatického
uznávání, jazykové a mezikulturní přípravy před výjezdem a dostupnosti informací pro studenty.
I.
INTERNACIONALIZACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL
2.B ZAHRNUTÍ MEZINÁRODNÍ DIMENZE DO STRUKTURY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, VČETNĚ TZ V. MOBILITY
WINDO WS
Očekávaná opatření na úrovni VŠ: – Financování [ESIF]: Začleňovat zahraniční mobilitu studentů (včetně
virtuálních a kombinovaných forem) jako integrální součást kurikula studijních programů.
MŠMT v rámci Centralizovaného rozvojového programu finančně podpoří společné projekty vysokých škol
na vytvoření sdílené metodiky internacionalizace kurikula se zahrnutím dobré zahraniční praxe. Výstupem
projektů by měly být doporučení a nástroje využitelné i ostatními vysokými školami. Podpora bude v souladu
s prioritním cílem 1 SZ2021+ zaměřena na dostupnost podpůrných služeb pro akademické pracovníky
podílející se na tvorbě studijních programů (zejm. jejich garanty) a inovaci předmětů, které jim zprostředkují
odborné know-how z oblasti tvorby studijních programů kurikula, a to prostřednictvím školení ve spolupráci
s domácími i zahraničními experty.

Zdůvodnění
řešení projektu
ve spolupráci
zapojených VŠ.
Popis
synergického
efektu
společného
řešení.

Synergie předkládaného projektu je dána potřebou všech zúčastněných VŠ jasně definovat pojem virtuální
mobilita, vymezit její atributy a podmínky a zajistit způsob podpory legislativního ukotvení na národní úrovni
i na úrovni jednotlivých VŠ. Toho lze dosáhnout právě porovnáváním přístupů, procesů a zkušeností co
nejširšího zastoupení z řad VŠ. Partneři zapojení do tohoto projektu zastupujících prakticky všechny regiony,
obory a zaměření zastoupené na území ČR.
Každá vysoká škola výběrem svých aktivit má předem jednoznačně definovanou roli v projektu, čtyři aktivity
projektu jsou povinné, pátá aktivita je pro zapojené vysoké školy volitelná. Pro vyšší synergický efekt se
zapojené VŠ za dobu trvání projektu 4krát setkají a budou vzájemně sdílet své zkušenosti, poznatky a dobrou
praxi v jednotlivých oblastech.
Významného synergického efektu bude dosaženo zejména, pokud dojde k implementaci obsahu výstupu
tohoto projektu, a to konkrétně Konceptu rozvoje virtuálních mobilit zúčastněnými partnery a na národní
úrovni.
Název VŠ
(zkratka)

Stručná
charakteristika
zapojení
jednotlivých VŠ
do řešení
projektu
(přidejte řádky
dle počtu
zapojených VŠ)

Popis zapojení

AMU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

AVU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility

ČZU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

JAMU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

JČU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

MENDELU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

MU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

OU

SU

TUL

UHK

UJEP

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt z toho 1x jako organizátor
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit. organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Příprava a realizace dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility,
zpracování výsledků šetření a vypracování celkové analýzy studentského zájmu
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe
VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe
VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Vytvoření celkové zprávy o aktuálním stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x z toho 2x jako organizátor
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Vytvoření celkové analýzy problematických oblastí virtuálních mobilit
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe
• Vytvoření doporučení pro národní rámec
• Koordinace celého projektu
VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility

UK

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt z toho 1x jako organizátor
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit,
vypracování a koordinace celkové analýzy možností a potřeb řešení legislativního
ukotvení virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility

UPCE

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

UPOL

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

UTB

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility

VFU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility

VŠB-TUO

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

VŠE

VŠCHT

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe
VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů – celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

VŠUP

ZČU

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů - celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
•
•
•
•
•
•
•

ČVUT

Organizace a
řízení projektu
Charakterizujte
řízení projektu,
rozdělení
kompetencí,
případně role
jednotlivých
partnerů,
mechanismy
průběžné
kontroly
realizace
projektu.

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
Účast na setkání řešitelů - celkem 4x za celý projekt
Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

VŠ je zapojená v těchto aktivách v tomto rozsahu:
• Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
• Účast na setkání řešitelů - celkem 4x za celý projekt
• Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě virtuálních mobilit
• Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace a realizace
fokusních skupin na úrovni VŠ
• Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální mobility
• Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

Za řízení a monitorování projektu je zodpovědný hlavní koordinátor projektu (UHK) spolu s řešiteli všech
zúčastněných partnerských škol. Všichni partneři jsou zapojeni do všech hlavních aktivit – mapování
současného stavu virtuálních mobilit, mapování ukotvení virtuálních mobilit v dokumentech vysoké školy,
analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, analýza studentského zájmu o virtuální mobility. S
ohledem na zapojení VŠ do aktivit projektu se daná VŠ podílí na realizaci výstupů projektu vedoucích k naplnění
cíle projektu.
Koordinátor projektu (UHK) bude pravidelně monitorovat stav realizace aktivit, naplňování výstupů, čerpání
rozpočtu, řízení změn apod. Monitoring bude probíhat v pravidelných intervalech (čtvrtletně) a to
prostřednictvím komunikace na dálku (v rámci sdíleného prostředí nebo ad hoc emailem).
Urgentní, případně nahodilé záležitosti budou řešeny individuálně mezi koordinátorem a danou VŠ.
Všechny výstupy a analýzy budou vzájemně sdíleny pomoci on-line uložiště se všemi členy realizačního týmu
a přispějí tak k efektivnímu přenosu informací.
Aktivity projektu jsou jasně definovány včetně kalkulace nákladů a rozdělení mezi partnery projektu. Aktivity
byly rozděleny mezi povinné a volitelné (4 povinné aktivity, 1 volitelná). Rozdělení a výběr aktivit mezi
zúčastněné VŠ je uveden v části „Stručná charakteristika zapojení jednotlivých VŠ do řešení projektu“. S
ohledem na toto rozdělení aktivit jsou jasně definované činnosti, rozsah a rozpočet každé zúčastněné VŠ, což
bude pravidelně monitorováno a kontrolováno.

Realizační tým
Uveďte plán
personálního zajištění

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

Koordinátor celého projektu

2

Bc. Lenka Badinská

Koordinace dílčí části za UHK

3

PhDr. Ingeborg Radok Žádná

Koordinace dílčí části za AMU

4

PhDr. Vít Havránek, Ph.D.

Koordinace dílčí části za AVU

5

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Koordinace dílčí části za CZU

6

doc. MgA. Vít Spilka

Koordinace dílčí části za JAMU

7

Ing. Michal Hojdekr, MBA

Koordinace dílčí části za JU

Činnosti

Přehled
o pokračujícím projektu

8

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Koordinace dílčí části za MENDELU

9

doc. PhDr. Břetislav Dančák

Koordinace dílčí části za MU

10

Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

Koordinace dílčí části za OU

11

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Koordinace dílčí části za SU

12

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Koordinace dílčí části za TUL

13

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Koordinace dílčí části za UJEP

14

Mgr. Vratislav Kozák

Koordinace dílčí části za UK

15

Ing. Monika Vejchodová

Koordinace dílčí části za UPa

16

Mgr. Marie Raková

Koordinace dílčí části za UPOL

17

Ing. Michaela Blahová, Ph.D.,

Koordinace dílčí části za UTB

18

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Koordinace dílčí části za VFU

19

Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.

Koordinace dílčí části za VŠB-TUO

20

Ing. Dana Brázdová

Koordinace dílčí části za VŠE

21

Ing. Jarmila Kemrová

Koordinace dílčí části za VŠUP

22

Jana Ovsjanniková

Koordinace dílčí části za ZČU

23

Prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Koordinace dílčí části za VŠCHT

24

Ing. Volfgang Melecký, Ph.D.

Koordinace dílčí části za ČVUT

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnost pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich problematických
oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a řešení legislativního
ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré praxe. Výstupy tohoto
projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem
zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci
řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl definovat pojem virtuální mobilita a jeho nezbytné atributy a požadavky.
Dále bude formulovat návrhy a doporučení pro další rozvoj virtuálních mobilit na
institucionální i národní úrovni (pod názvem „koncept rozvoje“). Tyto podklady budou
dostupné všem zapojeným VŠ i MŠMT, které budou výstupy projektu dále využívat ve svém
strategickém i koncepčním rozvoji.

Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHO PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

2. Běžné finanční prostředky

13 212

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

13 212

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Akademie múzických umění v Praze)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
364

364

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Akademie výtvarných umění v Praze)

Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
532

532

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
582

582

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
545

545

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
648

648

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Mendelova univerzita v Brně)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
476

476

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (MARYKOVA UNIVERZITA)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
534

534

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (OSTRAVSKÁ UNIVERZITA)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
804

804

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Slezská univerzita v Opavě)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
276

276

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Technická Univerzita v Liberci)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
648

648

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Univerzita Hradec Králové)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
1 400

1 400

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
376

376

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Univerzita Karlova)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
750

750

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Univerzita Pardubice)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
648

648

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Univerzita Palackého v Olomouci)

Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
624

624

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
383 Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
383

383

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
358

358

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (VŠB – Technická univerzita Ostrava)

Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
556

556

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
648

648

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
285

285

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Západočeská univerzita v Plzni)

Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
481

481

ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky

0
646

646

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
ROZPOČET DÍLČÍCH ČÁSTÍ PROJEKTU (České vysoké učení technické v Praze)

Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky
2. Běžné finanční prostředky
3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0
648

648

Rozpočet projektu je rozdělen mezi členy konsorcia dle níže uvedené kalkulace. V rámci sestavování
rozpočtu byly stanoveny typové náklady pro jednotlivé činnosti, jednotkové sazby a charakteristika
jednotek. Počet jednotek byl rámcově stanoven a dle potřeb, možností a zapojení se do aktivit projektu
jednotlivých členů konsorcia individuálně kalkulován. Rozpočet dílčích částí projektu je závislý na počtu
definovaných jednotek a zapojení se do aktivit projektu. Z tohoto důvodů jsou výše jednotlivých dílčích
rozpočtů rozdílné (v rozmezí 276 tis. Kč do 1 400 tis. Kč). Zdůvodnění výše dílčích rozpočtů je uvedeno
níže.
Rozdílnost dílčích rozpočtů není dána neúměrnou kalkulací nákladů projektu mezi partnery konsorcia,
ale je stanovena na základě kalkulací vycházejících ze stanovených jednotkových sazeb, počtu jednotek a
míře zapojení do realizovaných aktivit.

Zdůvodnění
způsobu
rozdělení
rozpočtu mezi
jednotlivé VŠ.

ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU NABÍDKY A REALIZACE VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA JEDNOTLIVÝCH
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
• Organizační zajištění jednodenního workshopu (organizuje UHK) - 150 hodin /350 Kč
• aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na zapojené VŠ (všichni) – 200 hodin /350 Kč
• koordinace analýzy virtuálních mobilit (UHK) – 100 hodin /350 Kč
Materiál
• materiální zajištění workshopů (UHK) – 6000 Kč
• materiál pro dílčí analýzu stavu virtuálních mobilit (všichni) – 2000 Kč
• materiál pro zpracování celkové analýzy virtuálních mobilit (UHK) - 1000 Kč
Služby
• Organizace jednodenních workshopů (UHK) – 60 000 Kč
Cestovné
• Aktivní účast na jednodenních workshopech (všichni kromě organizátora) - Jednotková cena
2000 Kč na člověkocestu.
• cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz (všichni) - Jednotková cena 2000 Kč na člověkocestu.
• Cestovné pro zahraniční hosty v zahraničí - Jednotková cena 5000 Kč na člověkocestu
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
Mzdy (včetně pohyblivých složek)

•
•
•

Organizační zajištění jednodenního workshopu (organizuje UK) - 150 hodin /350 Kč
aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce (všichni) – 50 hodin /350 Kč
koordinace a vypracování celkové analýzy legislativního rámce virtuálních mobilit v národním
kontextu hodin 150 hodin /350 Kč

Materiál
• materiální zajištění workshopů (UHK) – 6000 Kč
• materiál pro analýzu legislativy a dokumentů (všichni) – 2000 Kč
• materiál pro zpracování celkové analýzy legislativy (UK) - 1000 Kč
Služby
• Organizace jednodenních workshopů (UK) – 60 000 Kč
Cestovné
• Aktivní účast na jednodenních workshopech (všichni kromě organizátora) - Jednotková cena
2000 Kč na člověkocestu.
• cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz (všichni) - Jednotková cena 2000 Kč na člověkocestu.
ANALÝZA PROBLEMATICKÝCH OBLASTÍ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT Z POHLEDU MANAGEMENTU
VYSOKÝCH ŠKOL, ADMINISTRATIVY VYSOKÝCH ŠKOL A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na zapojené VŠ (všichni) –
350 hodin /350 Kč
• koordinace a vypracování celkové analýzy problematických míst (UHK) hodin 100 hodin /350 Kč
Materiál
• materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a na dílčí analýzu (všichni) – 1000 Kč/fokusní
skupina
• materiál pro zpracování celkové analýzy problematických míst (UHK) – 2000 Kč
Cestovné
• Aktivní účast na jednodenních workshopech (všichni kromě organizátora) - Jednotková cena
2000 Kč na člověkocestu.
•
ANALÝZA STUDENTSKÉHO ZÁJMU O VIRTUÁLNÍ MOBILITY
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
• Organizační zajištění jednodenního workshopu (organizuje OSU) - 150 hodin /350 Kč
• aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty (všichni) – 50 hodin / 350 Kč
• organizace a realizace dotazníkového šetření (OSU) hodin 200 hodin /350 Kč
Materiál
• materiál pro dílčí analýzu studentského zájmu o virtuální mobility (všichni) – 2000 Kč
• materiál pro zpracování celkové analýzy studentského zájmu (OSU) - 1000 Kč
Služby
• Organizace jednodenních workshopů (UK) – 60 000 Kč
• Statistické zpracování dat dotazníku (OSU) – 15 000 Kč
Cestovné
• Aktivní účast na jednodenních workshopech (všichni kromě organizátora) - Jednotková cena
2000 Kč na člověkocestu.
• cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz (všichni) - Jednotková cena 2000 Kč na člověkocestu.
SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE SE ZAHRANIČNÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
• Organizační zajištění dvoudenního workshopu (UHK) – 250 hodin /350 Kč
• organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe (všichni) - 50 hodin /350 Kč
Ostatní osobní náklady
• smlouva o dílo pro zahraniční hosty na závěrečné setkání (UHK) – 10 000 Kč/přednáška
Materiál
• materiál pro zajištění dvoudenního workshopu (UHK) – 12 000 Kč
Služby
• Organizace dvoudenního workshopu (UHK) – 120 000 Kč
Cestovné

•
•
•
•
•

Aktivní účast na dvoudenním workshopu (všichni kromě organizátora) - Jednotková cena 2000
Kč na člověkocestu.
cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz (všichni) - Jednotková cena 5000 Kč na člověkocestu
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit (všichni, volitelná aktivita) – 40 000 Kč za
člověkocestu
cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz (UHK) - Jednotková cena 2000 Kč na člověkocestu.
Per diem – pozvání zahraničních hostů na závěrečné setkání (UHK) – 35 000 Kč/per diem

Tyto položky jsou provázány se všemi výstupy, činnostmi projektu:
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
• Koordinace a finanční kontrola celého projektu (UHK) – 250 hodin /350 Kč
Cestovné
• Pracovní jednání koordinátorů aktivit (UHK, UK, OSU) – 2000 Kč za člověkocestu
Stipendia (všichni) 4000 Kč/ stipendium
Výše jednotlivých dílčích rozpočtů je kalkulována podle aktivit, to kterých je daná VŠ zapojena, počtu
jednotek a zapojených osob za danou VŠ.
Název VŠ
(zkratka)

AMU

AVU
Zdůvodnění
výše
požadovaných
finančních
prostředků
jednotlivých
VŠ zapojených
do projektu
CZU

JAMU

Zdůvodnění
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ zejména pak s důrazem na specifika uměleckých VŠ a účast na setkání ke
sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ se zaměřením na specifika uměleckých VŠ, aktivní účast a prezentování
výsledků specifik uměleckých VŠ na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ zejména pak s důrazem na specifika uměleckých VŠ a účast na setkání ke
sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit

JCU

MENDELU

MU

OU

SU

TUL

UHK

Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni VŠ
a a účast na setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• realizace, koordinace a vypracování analýzy šetření studentského zájmu o VM
na úrovni VŠ, organizace setkání ke sdílení výsledků a prezentování výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
UHK je hlavním koordinátorem celého projektu, řešitelem dvou hlavních aktivit a
výstupů zároveň také organizátorem dvou setkání.
• realizace, koordinace a vypracování analýzy o stavu virtuálních mobilit,
realizace a prezentování výsledků na setkání
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• realizace, koordinace a vypracování analýzy problematických míst cestou focus

groups, realizace a prezentování výsledků na stekání
podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
• Realizace a koordinace závěrečného setkání se zahraničními hosty, kde sdílení
dobré praxe, preeentování výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• realizace, koordinace a vypracování analýzy legislativy a dokumentů, realizace
a prezentování výsledků na setkání
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ se zaměřením na specifika uměleckých VŠ, aktivní účast a prezentování
výsledků specifik uměleckých VŠ na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků

•
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Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
Rozpočet dílčího projektu se odvíjí od míry aktivního zapojení školy do projektu a jeho
aktivit. VŠ se bude podílet na těchto aktivitách:
• Vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů v rámci instituce a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
VŠ a účast na setkání ke sdílení výsledků
• podíl na realizaci šetření studentského zájmu o VM na úrovni VŠ a účast na
setkání ke sdílení výsledků
• Zahraniční návštěvy partnerských univerzit

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Každá VŠ (včetně té, která je koordinující) uvede charakteristiku té části projektu, kterou
řeší, v následující tabulce:
Akademie múzických umění v Praze
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (AMU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na AMU

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit (studentských,
pedagogických a expertních, akreditovaných i neakreditovaných) na úrovni AMU ve srovnání s praxí
na UVŠ

3

Dílčí analýza zájmu studentů a pedagogů o virtuální mobility na úrovni AMU formou kulatých stolů a
řízených diskuzí

4

Dílčí analýza možností a typů virtuálních mobilit s ohledem na specifika studia uměleckých oborů,
rešerše existujících dokumentů a analýza praktických zkušeností na obdobných typech VŠ v zahraničí
(ve spolupráci s UVŠ a profesními platformami – ELIA, AEC)

5

Koncept rozvoje a potenciálu virtuálních mobilit na úrovni AMU na základě sdílení dobré praxe
v rámci klastru 4 UVŠ a se zahraničími partnery

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.
1

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)
Organizace společných akcí a účast na odborných diskusních
blocích/workshopech a rešerše za účelem zmapování
aktuálního stavu virtuálních mobilit

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1/2021

12/2021

1,2,3,4

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na AMU

1/2021

12/2021

1

3

Zmapování a vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů a
předpisů vztahující se k virtuálním mobilitám v ČR a zahraničí

1/2021

12/2021

2,4

4

Šetření zájmu studentů a pedagogů o virtuální mobility na
úrovni AMU

3/2021

12/2021

3

5

6

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Vytvoření klastru 4 uměleckých vysokých škol pro mapování
možností a stanovení typologie virtuálních mobilit a
vypracování analýzy problematický oblastí
Sdílení dobré praxe (v rámci prostředí VŠ, klastru UVŠ a v rámci
spolupráce se zahraničními VŠ, vypracování podkladů pro
rozvoj virtuálních mobilit na národní úrovni)

1/2021

12/2021

2,4

3/2021

12/2021

4,5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

PhDr. Ingeborg Radok Žádná

řešení a koordinace dílčí části

2

Mgr. Klára Banotová

organizace a a administrace projektu na AMU

3

PhDr. David Čeněk

analýza možností a specifik virtuálních mobilit

4

MgA. Sodja Zupanc-Lotker

mapování způsobů a typů výuky

5

Doc. Irvin Venyš

mapování, analýza, odborné konzultace s partnery v zahraničí

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

364

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

180

30

74

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

20

2.6

Cestovní náhrady

40

2.7

Stipendia

20

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

0

364

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

2.2

Odměny řešitelského týmu za účast na společných setkáních,
organizaci a administraci, zpracování analýz, mapování možností a
rozvoje a administraci projektu
DPP odbornému pracovníkovi za zpracování analýz

2.3
2.5

2.1

2.6
2.7

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1,2,3,4,5,6

180

1,3

30

Zákonné platby k výše uvedeným odměnám

1,2,3,4,5,6

74

Příprava podkladů, organizace a zajištění setkání

1,4,6

20

1,5,6

40

1,4

20

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady – účast na společných
setkáních, konzultace s partnery v zahraničí
Mimořádná stipendia za přípravu podkladů, participaci na šetření a
diskuzních setkáních

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Dotace ze státního rozpočtu (CRP)

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Částka (v tis. Kč)

364

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

AMU podává projekt CRP Virtuální Campus Prague – spolupráce 7
pražských veřejných vysokých škol.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

5
Předpokládá se technické zapojení studentů při organizaci setkání a
přípravě dílčích analýz.

Akademie výtvarných umění v Praze
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (AVU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

2

3
4

5

6
Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.go

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na AVU – zaměřená na studentské mobility,
pedagogické mobility a mobility zahraničních hostujících odborníků. Srovnání stavu na AVU se
stavem na kamenných uměleckých školách (AMU, JAMU, VŠUP) – dále jen VUŠ. (Dílčí dokument
AVU sdílený s ostatními školami projektu 1x)
Analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na AVU – monitoring stavu na
českých vysokých školách a rešerše mezinárodních dokumentů pro oblast vysokých uměleckých škol
uskutečněná ve spolupráci s mezinárodní asociací uměleckých škol ELIA, jejímž je AVU členem. (Dílčí
dokument AVU sdílený s ostatními školami projektu 1x)
Analýza studentského zájmu o virtuální mobility na AVU – vedený prostřednictvím ankety pro
vybrané ateliéry AVU a pohovorů s pedagogy. (Dílčí dokument AVU sdílený s ostatními školami
projektu 1x)
Spolupráce při realizaci a účast na odborných diskusních blocích VUŠ – mapování současného stavu
virtuálních mobilit a sdílení zkušeností mezi školami. Analýza slabých a silných stránek oblastí
virtuálních mobilit v rámci uměleckých oborů. (Diskusní bloky VUŠ)
Koncept rozvoje virtuálních mobilit pro AVU na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí – analýza
možností a typů virtuálních mobilit s ohledem na specifika studia uměleckých oborů ve spolupráci
s AMU, JAMU a UMPRUM, možnosti spolupráce VUŠ při realizaci virtuálních mobilit, dokument
mapující existující a potřebné technologického vybavení pro realizaci vybraných předmětů
virtuálních mobilit na AVU. (Dílčí dokument AVU sdílený s ostatními školami projektu 1x)
Dobrá praxe virtuálních mobilit na zahraničních uměleckých školách a institucích. Konzultace a
sdílení se zahraničními odborníků formou pohovorů ve vybraných ateliérech AVU. (Zpráva o dobré
praxi virtuálních mobility)

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.
1

2

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)
Shromáždění a prostudování materiálů (závěrečné zprávy,
rozhovory s účastníky virtuálních mobilit) a dat ze studijního a
zahraničního oddělení AVU, sepsání zprávy o současném stavu
virtuálních mobility na AVU.
Shromáždění a dílčí analýza studijního a legislativního rámce
současného stavu virtuálních mobilit na AVU, prostudování
materiálů k tematice od ostatních vysokých škol účastnících se
tohoto CRP. Pohovory, shromáždění a studium materiálů
studijního a legislativního rámce virtuálních mobilit od
vybraných vysokých uměleckých škol v zahraničí sdružených
v alianci ELIA, jíž je AVU členem.

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1.1.2021

30.6.202
1

1

1.1.2021

30.6.202
1

2

3

4

5

6
Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility prostřednictvím
ankety, která bude formou pohovorů položena pedagogům a
studentům vybraných ateliérů na AVU. V rámci vyhodnocení
ankety proběhne vytipování vybraných předmětů vhodných
pro virtuální mobility a následně proběhne zmapování
existujícího a potřebného technologického vybavení pro jejich
realizaci.
Spolupráce při realizaci a účast na odborných diskusních
blocích v rámci clusteru VUŠ pro zmapování aktuálních stavu
virtuálních mobilit. Sdílení zkušeností s VUŠ. Vyhodnocení
zjištěných slabých a silných stránek oblastí virtuálních mobilit
v rámci uměleckých oborů. Formulace problematických zjištění,
návrhy zlepšení, popřípadě možností spolupráce.
Sepsání konceptu rozvoje virtuálních mobilit pro AVU. Sepsání
společné dílčí zprávy VUŠ o možnostech spolupráce VUŠ při
realizaci virtuálních mobilit. Zpracování možností spolupráce
v rámci virtuálních mobilit v rámci všech zapojených škol
projektu.
Organizační zajištění a uskutečnění pohovorů se zahraničními
odborníky z uměleckých škol a galerií za účelem sdílení dobré
praxe virtuálních mobilit. Ateliéry na AVU zastoupeny různými
obory (malba, sochařství, intermedia, restaurování,
architektura, ad.).

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

PhDr. Vít Havránek, Ph.D.

2

MgA. Tomáš Džadoň, ArtD

3

Mgr. Anna Hrabáková

4

Mgr. Danica Dimitrijevič

5

Mgr. Michaela Žůrková

1.1.2021

30.6.202
1

3

1.1.2021

31.12.20
21

4

1.6.2021

31.12.20
21

5

1.1.2021

31.12.20
21

6

Činnosti
Vedení projektu, účast na odborných diskuzních blocích,
autorství zpráv. (Činnosti 1-6)
Realizace ankety a zmapování technologického vybavení pro
realizaci virtuálních mobilit. (Činnosti 1, 3, 5, 6)
Shromažďování materiálů v rámci AVU, VUŠ, ELIA, hodnotící
analýzy. (Činnosti 1-5)
Organizace a administrace testovacích virtuálních mobilit
zahraničních odborníků. (Činnosti 5, 6)
Finanční manažerka a administrátorka projektu

Nejedná se o pokračující projekt.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

532

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek): garance projektu, realizace a koordinace
projektu, finanční řízení, archivace aktivit
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

220

35

77

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní: náklady na zahraniční pedagogy a odborníky/ce
účastnící se testovacích virtuálních mobilit (příkazní smlouvy)

2.6

Cestovní náhrady

20

2.7

Stipendia

40

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

25
115

532

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek) týmu řešitelů: garance projektu,
realizace dílčích cílů, koordinace, archivace aktivit.

1,2,3,4,5,6

2.2

Ostatní osobní náklady – DPP IT služby, překlad

2,5

35

1,2,3,4,5,6

77

4,6

25

2,5

115

2.3
2.4
2.5
2.6.
2.7.

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu
Materiální náklady – drobný majetek pro realizaci testovacích
virtuálních mobilit a virtuálních telekonferencí VUŠ
Služby a náklady nevýrobní: náklady na konzultace se zahraničními
pedagogy a experty účastnící se (příkazní smlouvy)
Tuzemské cestovní náhrady – účast na společných setkáních v rámci
zúčastněných VŠ
Stipendia pro student/ky doktorandy/ky, kteří se budou podílet na
řešení projektu formou odborných rešerší, asistence s realizací anket,
ad.

220

1,2,4,5

20

1,2,3,4,5,6

40

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

MŠMT – CRP pro rok 2021

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Částka (v tis. Kč)

532

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
AVU nepodává obsahově podobný projekt.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

10

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

Předpokládá se technické zapojení studentů a při organizaci setkání a
přípravě dílčích analýz.

Česká zemědělská univerzita v Praze

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (ČZU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

Podávaný projekt není pokračujícím projektem ve smyslu Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu
pro veřejné vysoké školy pro rok 2021.

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Zmapování stavu virtuálních mobilit na ČZU (s reflexí období pandemie COVID-19) – dílčí zpráva

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na ČZU (analýza vnitřních
předpisů na ČZU a jejich kompatibility s pojetím a principy virtuálních mobilit)

3

Dílčí analýza atraktivity / studentského zájmu o virtuální mobility (příp. o jaké typy) na ČZU mezi
českými i zahraničními studenty

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit za ČZU a oblastí podporujících virtuální
mobility na ČZU (analýza faktorů bránících a podporujících virtuální mobility)

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na ČZU na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

1.2.2021

30.6.202
1

1

3

Vypracování dílčí analýzy za ČZU vztažené k jejím existujícím
vnitřním předpisům a dalším dokumentům relevantním pro
virtuální mobility. Analýza bude prováděna s ohledem na
kompatibilitu těchto dokumentů s pojetím virtuálních mobilit

1.1.2021

30.11.20
21

2

4

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni ČZU. S
využitím Q-metody utvoření typů studentů z hlediska jejich
zájmu o virtuální mobility (pro přípravu nástroje
/charakteristika existujícího diskursu v nejčastěji používaných
slovních spojeních/ použitého pro Q-metodu budou využity
výstupy z aktivit 1-3

1.4.2021

30.9.202
1

3

č.

1

2

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)
Účast na odborných diskusních blocích a workshopech pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit, pro analýzy
nezbytných podkladů pro virtuální mobility a pro přípravu
konceptu virtuálních mobilit na ČZU (tzv. co-creation
východisek pro rozvoj virtuálních mobilit)
Vypracování dílčí analýzy za ČZU o současném stavu virtuálních
mobilit na ČZU, která bude reflektovat zkušenosti získané
v období pandemie COVID-19

5

6

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Vytvoření fokusních skupin na úrovni ČZU pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
studie z těchto setkání ukazující na problematické (ale i
podporující) oblastí. I s využitím fokusních skupin, šetření
prostřednictvím Q-metody, analýzy vnitřních dokumentů a
„inventurnímu“ průzkum situace v oblasti virtuálních mobility
na ČZU bude vytvořena studia o faktorech bránících či
podporujících virtuální mobility na ČZU

1.1.2021

31.12.20
21

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraničních partnerů /příp. online setkání podle pandemické situace a existujících opatření/,
důraz bude kladen na partnery v rámci mezinárodních sítí
univerzit, do kterých je ČZU zapojena), podílení se na
vypracování návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit
na národní úrovni. Propojení těchto aktivity s výstupem
v aktivitě č. 5 umožní utvořit aktualizovaný koncept virtuálních
mobilit na ČZU, který bude možno zakomponovat do
strategických dokumentů univerzity

4

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

2

Ing. Lukáš Pospíšil

3

Ing. Karolína Otcová

Konzultantka řešení, zajištění šetření zájmu a průzkumů

4

Ing. Mikuláš Josek, Ph.D.

Zpracování analýz, návrhy řešení, práce ve fokusní skupině

5

Bc. Ondřej Votinský

Zpracování analýz, návrhy řešení, práce ve fokusní skupině

Činnosti
Vedení projektu, koordinace dílčích činností na ČZU, šetření
mezi studenty s využitím Q-metody, příprava výzkumné
techniky tzv. focus group (fokusních skupin) na ČZU
Koordinace se zahraničními partnery, práce ve fokusních
skupinách, zpracování analýz

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

2022

x

x

2023

x

x

2024

x

x

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Plánované cíle a výstupy

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na poznání současného stavu virtuálních mobilit, jejich problematických
oblastí, ale i oblastí, které jim napomáhají, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na
analýzu potřeb a řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně
sdílení dobré praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou
společně sdíleny a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a
využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

582

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

245

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

15

2.5

Služby a náklady nevýrobní

50

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

165
24

582

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Aktivní účast na analýze virtuálních mobilit, příprava podkladů,
zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů
aktivní účast na analýze problematických i podporujících míst cestou
focus groups příprava podkladů, zpracování podkladů pro fokusní
skupinu a zpracovnáání výstupů z provedených fokusních skupin,
sdílení výstupů za ČZU, příprava šetření s využitím Q metody,
provedení a zpracování výstupů z šetření s použitím tzv. Q metody.
Aktivní účast na výzkumných šetřeních mezi studenty, sběr dat,
aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci ČZU,
organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava
podkladů, koordinace, zpracování výsledků.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a příděly do sociálního fondu.
Materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování
výsledků, pro analýzu interních předpisů, pro dílčí analýzu
studentského zájmu o virtuální mobility, tonery, papíry, kancelářské
potřeby. Občerstvení pro setkání pracovních a fokusních skupin.
Překlady dotazníků a výstupů projektu; design a konzultace dotazníku
pro zahraniční partnery, vyhodnocení dotazníku.
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní
workshopy za realizaci projektu. Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz,
počítáno s 2 cestami v průběhu roku, 3 osoby za zapojenou VŠ.
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Zahraniční návštěvy partnerských univerzit.
Celkem 2 setkání za zapojenou VŠ. Průměrně je počítáno se 3
osobami. Cesty po EU i mimo EU.

Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci
setkání, připravovaní dílčích i celkových analýz - Za každou
zapojenou VŠ je průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková
cena za stipendium je 4000 Kč.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1, 2, 3, 4, 5

245

1, 2, 3, 4, 5

83

1, 2, 3, 4, 5

15

1, 3, 4, 5

50

1, 2, 3, 4, 5

165

1, 2, 3, 4, 5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Dotace MŠMT na CRP 2021 „ANALÝZA
POTENCIÁLU VIRTUÁLNÍCH MOBILIT A MOŽNOSTÍ
JEJICH ROZVOJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH“

Částka (v tis. Kč)

582

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

ČZU předkládá i projekt sledující pilotní realizaci a testování virtuálního
kampusu, jako jednoho z předpokladů virtuálních mobilit. Tento projekt by
byl předkládán pouze univerzitami z Prahy. Z pohledu náplně zmíněného
projektu se jedná o vhodné doplnění, protože tento projekt analyzující
potenciál virtuálních mobilit bude ukazovat cestu, kterou se realizace
virtuálních mobilit (např. formou virtuálních kampusů) může ubírat: jedná
se tak o dva různé, ale komplementární a nekřížící se projekty.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

Studenty budou mít roli technického zajištění při organizaci setkání, budou
zapojeni do připravovaní dílčích i celkových analýz a do přípravy otázek pro dílčí
průzkumy.

6

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (JAMU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

X

Cíl

X

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o stavu virtuálních mobilit a problematice jejich zavedení na uměleckých vysokých
školách

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni VŠ s důrazem na
specifika uměleckých škol

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni JAMU

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni JAMU

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni JAMU na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí
s přihlédnutím ke specifikům uměleckých vysokých škol

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Realizace diskuzních bloků/workshopů v prostředí UVŠ a
vypracování dílčí analýzy o stavu virtuálních mobilit na JAMU a
jejich zavedení na UVŠ

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám a jejich ukotvení v pracovně-právních
vztazích

1.1.2021

31.12.20
21

2

4

Kvalitativní šetření zájmu studentů o virtuální mobility na
úrovni VŠ v rámci předem specifikovaných skupin (studenti,
kteří již mobility využili nebo měli v plánu využít, doktorandi,
absolventi)

1.1.2021

31.12.20
21

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovních VŠ pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí. Na DF bude tato fokusní skupina
vytvořena z pedagogů Divadla bez hranic

1.1.2021

31.12.20
21

4

6

Sdílení dobré praxe s univerzitou v Den Haagu a dalšími
univerzitami s uměleckým zaměřením, a vypracování návrhů
opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní úrovni

1.1.2021

31.12.20
21

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

doc. MgA. Vít Spilka

2

prof. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

3

doc. Jurij Likin

4

MgA. Petra Koňárková

5

doc. MgA. Blanka Chládková

6

Mgr. Petra Riou

Koordinace společných aktivit zapojených uměleckých
vysokých škol. Návštěvy zahraničních VŠ za účelem seznámení
s dobrou praxí.
Provedení analýzy stavu virtuálních mobilit na HF JAMU a řízení
činností vedoucí k naplnění cílů projektu na HF JAMU
Administrativní podpora projektu na HF JAMU, koordinace
činností a spolupráce při naplňování cílů projektu
Provedení analýzy stavu virtuálních mobilit na DF JAMU a řízení
činností vedoucí k naplnění cílů projektu na DF JAMU
Administrativní podpora projektu na DF JAMU, koordinace
činností a spolupráce při naplňování cílů projektu

7

Ing. Monika Körmendyová

Administrativní činnosti v rámci projektu.

Činnosti
Hlavní řešitel projektu

Přehled
o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb
a řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány
v činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

545

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

247

0

84

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

8

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

190
16

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

545

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy a odměny koordinátorovi dílčí části projektu a dalším
spolupracovníkům, kteří se zapojují do aktivit naplňujících cíle
projektu
2.1

2.3

2.4
2.6

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu
Materiál pro dílčí analýzu stavu virtuálních mobilit (2 tis.), existujících
dokumentů (2 tis.), studentského zájmu o virtuální mobility (2 tis.),
zajištění realizace fokusních skupin (1 tis. na každou skupinu = 2 tis.)
Cestovní náklady spojené s aktivní účastí na jednodenních a
dvoudenních workshopech – 3 akce, účast 3 osob (řešitel a proděkani)

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

2

18

3

18

4

123

5

18

1,3,4,5

84

1, 3, 4

8

1, 2, 3, 4, 5

24

2.6

Zahraniční návštěvy partnerských univerzit

5

166

2.7

Stipendia pro studenty zajišťující administrativní podporu v rámci
kvalitativního šetření.

4

16

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné
vysoké školy pro rok 2021

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Částka (v tis. Kč)

545

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

JAMU na rok 2021 nepodává žádný obsahově podobný projekt.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

4

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

Předpokládá se technické zapojení studentů při organizaci setkání a
přípravě dílčích analýz.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (JU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů
k datu předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na JU

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni JU

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni JU

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni JU

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních blocích/workshopech pro
zmapování aktuálního stavu virtuálních mobilit

1/2021

12/2021

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na JU

1/2021

12/2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni JU

1/2021

3/2021

2

4

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Šetření zájmu studentů o virtuální mobility na úrovni JU

1/2021

9/2021

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovni JU pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

1/2021

12/2021

4

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni)

1/2021

12/2021

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

Činnosti

1

Ing. Michal Hojdekr, MBA

2

Ing. Lenka Smítalová

3

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

4

Mgr. Věra Filipová

5

Mgr. Kateřina Burianová

6.

Bc. Eduard Krlín

7.

Ing. Jakub Friedrich

Hlavní řešitel dílčí části projektu, prorektor pro rozvoj
Koordinace projektových aktivit
Člen řešitelského týmu, vedoucí útvaru pro strategii a
rozvoj
Administrace projektu
Člen řešitelského týmu, prorektor pro zahraniční vztahy
Odborný konzultant pro metodické postupy
Člen řešitelského týmu, referent pro zahraničí vztahy
Odborný konzultant pro oblast mobilit
Člen řešitelského týmu, právnička, pověřenkyně GDPR
Odborný konzultant pro legislativní otázky
Člen řešitelského týmu, specialista komunikačních a
informačních technologií
Příprava a získávání dat
Člen řešitelského týmu, datový manager
Příprava a získávání dat

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb
a řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány
v činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

648

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

247

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

285
24

648

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1
2.1

2.1

2.1
2.1
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.6

2.6

2.6

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na zapojené VŠ, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za
zapojenou VŠ. Plánováno 200 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace fokusních skupin,
zpracování výstupů, sdílení výstupů za zapojenou VŠ. Plánováno 350
hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků, plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč.
Zákonné odvody z 2.1 33,8%.
Materiál pro analýzu stavu virtuálních mobilit - toner do tiskárny, 10x
balení papíru, propisky.
Materiál pro analýzu legislativy a dokumentů VŠ - toner do tiskárny,
10x balení papíru, propisky.
materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování
výsledků - pro 3 skupiny na VŠ, malé občerstvení pro fokusní skupiny,
10x balení papíru.
Materiál pro dílčí analýzu studentského zájmu o virtuální mobility toner do tiskárny, 10x balení papíru, propisky.
Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za zapojenou VŠ, 2000 za člověkocestu, počet
člověkocest za VŠ 6.
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní
workshopy za realizaci projektu. Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu,
počet člověkocest za nekoordinující VŠ je 9, koordinátoři 6.
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu,
počet člověkocest za VŠ je 3.
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za
zapojenou VŠ. Průměrně je počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je
40 000 Kč, počet člověkocest je 6.
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz - za každou zapojenou VŠ je
průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za stipendium je
4000 Kč.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

2

18

3

123

4

18

3, 4, 5

18

1, 2, 3, 4, 5

83

1

2

2

2

3

3

4

2

1, 2, 3, 4, 5

12

1, 2, 4

18

3, 5

15

3, 4, 5

240

1, 2, 3, 4, 5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

MŠMT CRP 2021

648

Souvislost s ostatními
podávanými projekty
Ano

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká
6

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Projekt Datová a informatická podpora virtuální mobility je komplementární s projektem
Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách,
navíc realizací obou projektů dochází k velmi významnému synergickému efektu. Cílem
projektu Analýza potenciálu virtuálních mobilit.. (18+) je zmapovat současný stav
nastavení virtuálních mobilit na zapojených VŠ, zaměřit se na způsoby vnímání virtuálních
mobilit a analyzovat je z perspektivy různorodých aktérů (tj. studentů, akademických
pracovníků, vysokoškolské administrativy a managementu), a dále připravit návrhy na
opatření k podpoře virtuálních mobilit na národní úrovni i na úrovni jednotlivých
vysokých škol. Cílem projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility je zajistit
relevantní datovou podporu v primárních informačních systémech a datových skladech
jednotlivých škol v klíčových oblastech internacionalizace (vč. virtuálních mobilit) jako
předpoklad pro další reportingové, strategické a analytické operace a porovnat aktuální
přístupy a možnosti společných řešení v oblasti zjišťování kvantitativních a kvalitativních
dat v oblasti internacionalizace, vč. elektronizace získávání zpětné vazby od studentů,
pedagogů a instituce. Výsledky projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility
tak mohou sloužit mj. jako analytický podklad v projektu Analýza potenciálu virtuálních
mobilit.. (18+); zejména pro aktivitu analýzy problematických oblastí. Projekt Datová a
informatická podpora virtuální mobility se zaměřuje na témata v oblasti datové a
informatické podpory, která nejsou součástí projektu Analýza potenciálu virtuálních
mobilit (18+).

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání, připravovaní dílčích i
celkových analýz.

Mendelova univerzita v Brně
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (MENDELE)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni MENDELU

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni MENDELU

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni MENDELU

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni MENDELU

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni MENDELU na základě sdílení dobré praxe v ČR i
zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na úrovni MENDELU

1.1.2021

31.12.20
21

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni MENDELU

1.1.2021

31.3.202
1

2

4

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni VŠ na
na úrovni MENDELU

1.1.2021

30.9.202
1

3

1.1.2021

31.12.20
21

4

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovni MENDELU pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

6

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

č.
1

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)
Doc. Ing. Martina Lichovníková,
Ph.D.

31.12.20
21

1.1.2021

5

Činnosti
řešitel dílčí části za MENDELU, koordinace aktivit s partnery

2

Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.

kontaktní osoba, fokusní skupiny, koordinace aktivit za
MENDELU

3

Mgr. Kamila Hercová

analýza současného stavu virtuálních mobilit

4

Bc. Tereza Formáčková

šetření zájmu o studentů o virtuální mobility

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

476

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

245

0

82

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

0

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

125
24

476

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Částka
(v tis. Kč)

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.1

Aktivní účast na analýze současného stavu virtuálních mobilit na
MENDELU, příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe
a výstupů za MENDELU, včetně koordinace a vypracování celkové
zprávy; účast na analýze legislativy a dokumentů na MENDELU; aktivní
účast na analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni
MENDELU, příprava podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování
výstupů, sdílení výstupů za MENDELU; aktivní účast na dotazníkovém
šetření mezi studenty, sběr dat; organizace zahraničních návštěv ke
sdílení dobré praxe, příprava, koordinace, zpracování výsledků

1,2,3,4,5,6

245

Celkem plánováno…700…hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
2.3

Zákonné odvody z 2.1 33,8%

82

Cestovní náhrady
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní workshopy
za realizaci projektu. Je počítáno se 3 osobami/workshop. Cestovné
řešitelů v rámci konzultací, počítáno se 2 cestami v průběhu roku, 3
osoby/cestu. Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet
člověkocest za 2000Kč je celkem 15.
2.6

Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za MENDELU je počítáno se 3 osobami.
Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest za
MENDELU je 3.

1,6

125

Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 1 setkání za
MENDELU. Je počítáno se 2 osobami/cestu. Jednotková cena je 40 000
Kč, počet člověkocest je 2.

2.7

Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz. Jednotková cena za stipendium
je 4000 Kč. Celkem použito 6 jednotek za 24tis.

2,3,4,5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

MŠMT – CRP

Částka (v tis. Kč)
476

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

N/A

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká
6

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Předpokládáme zapojení 6 studentů přímo do realizace projektu.

Masarykova univerzita
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (MU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni MU

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni MU

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni MU

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni MU

5
Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1/2021

12/2021

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na úrovni MU

3/ 2021

6/2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni MU

3/ 2021

6/2021

2

7/2021

12/2021

3

7/2021

12/2021

4

7/2021

12/2021

5

4
5

6
Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni MU
Vytvoření fokusních skupin na úrovni MU pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí
Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

doc. PhDr. Břetislav Dančák

2

Ing. Violeta Osouchová

3

Mgr. Martin Vašek

Činnosti
Garant projektu
Hlavní manažer projektu na MU, člen pracovní skupiny,
kontrola plnění cílů projektu.
Člen pracovní skupiny, odpovědný za vypracování analýzy o
existujících online mobilit

4

Přehled
o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

534

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

245

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

181
16

534

Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

Částka
(v tis. Kč)

1-5

Aktivní účast na analýze současného stavu virtuálních mobilit na MU,
příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů
za MU, včetně koordinace a vypracování celkové zprávy; účast na
analýze legislativy a dokumentů na MU aktivní účast na analýze
problematických míst cestou focus groups na úrovni MU, příprava
podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování výstupů, sdílení
výstupů za MU aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty,
sběr dat; organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe,
příprava, koordinace, zpracování výsledků

245

Celkem plánováno 700 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.

2.3

Odměny pro další osoby participující na projektu mimo
hlavní pracovní poměr
Zákonné odvody z 2.1 33,8%

1-5

2.4

Materiál

1-5

2.2

pro zajištění fokusních skupin
• dílčí zprávu o aktuálním stavu virtuálních mobilit
• dílčí analýzu legislativy a dokumentů na úrovni MU
• dílčí analýzu problematických oblastí virtuálních mobilit
• dílčí analýzu studentského zájmu
např. tonery, papír, propisky, drobné občerstvení pro fokusní skupiny

2.5

Pronájmy místností, tisk, kopírování atd.

2.6

Cestovní náhrady

9

0
1-5

Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní workshopy
za realizaci projektu. Je počítáno se 3 osobami/workshop. Cestovné
řešitelů v rámci konzultací, počítáno se 2 cestami v průběhu roku, 3
osoby/cestu.
Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest za MU
je celkem 15.
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za MU je počítáno se 3
osobami.Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest
za MU je 3.
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za MU je
počítáno se 2 osobami/cestu. Jednotková cena je 40 000 Kč, počet
člověkocest je 6

2.7

83

Stipendia

181

1-5

stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz. Jednotková cena za stipendium
je 4000 Kč. Celkem použity 4 jednotky za MU

16

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké
školy pro rok 2021

Částka (v tis. Kč)

534

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

MU nepodává jiný, obsahově podobný projekt na rok 2021.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

4

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

Předpokládá se technické zapojení studentů při organizaci setkání a
přípravě dílčích analýz.

Ostravská univerzita
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (OU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na OU

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na OU

3

Dílčí i celková analýza studentského zájmu o virtuální mobility

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni OU

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

1

Organizace, realizace a účast na odborných diskusních
bloků/workshopů pro zmapování aktuálních stavu virtuálních
mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na OU

1.1.2021

31.12.20
21

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni OU

1.1.2021

31.3.202
1

2

4

Šetření zájmu u studentů o virtuální mobility

1.1.2021

30.9.202
1

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovních VŠ pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

1.1.2021

31.12.20
21

4

1.1.2021

31.12.20
21

5

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

Řízení dílčí části projektu za OU
1,2,3,4,5,6

2

Mgr. Kamila Danihelková

1,2,3,4,5,6

3

Mgr. Monika Šmídlová

Příprava závěrečné zprávy
1,2,3,4,5,6

4

Ing. Jan Juráš

4

5

Bc. Kamila Hýbnerová

1,4,5,6

6

Ing. Kateřina Žvaková

1,4,5,6

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

804

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

370

15

130

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

14

2.5

Služby a náklady nevýrobní

85

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

166
24

804

Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5
2.5

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Organizace jednodenních workshopů, moderování, realizace. Celkem
je plánováno 150 hodin na přípravu a organizaci workshopu s
hodinovou sazbou 350 Kč/hodinu.
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na zapojené VŠ, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za
zapojenou VŠ. Plánováno 200 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč..
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace fokusních skupin,
zpracování výstupů, sdílení výstupů za zapojenou VŠ. Plánováno 350
hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč;
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč;
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Organizace dotazníkového šetření, jeho tvorba, formulace otázek,
předvýzkum, zpracování dat za všechny VŠ, plánováno 200 hodin s
hodinovou sazbou 350 Kč;
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků, plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč
Ostatní osobní náklady
Statistické zpracování dat dotazníku.
Zákonné odvody z 2.1 33,8%
Materiál
- na zajištění jednodenních workshopů;
- pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování výsledků
- pro analýzu stavu virtuálních mobilit
- pro analýzu legislativy a dokumentů VŠ
- pro dílčí analýzu studentského zájmu o virtuální mobility
- pro zpracování celkové analýzy studentského zájmu
Např. tonery, papír, propisky, drobné občerstvení pro fokusní skupiny,
podpora týmové práce
Služby a nevýrobní náklady
Organizace jednodenních workshopů, poplatky a pronájem prostor a
techniky, služby související s organizací
Služby a nevýrobní náklady
Poplatek za online dotazníkový servis

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1,2,3,4

53

1

70

3

123

4

18

2

18

4

70

3,4,5

18

4

15

1,2,3,4,5

125

1,2,3,4,5

14

1,2,4

60

4

25

2.6
2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.7

Cestovní náhrady
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 2 jednodenní
workshopy za realizaci projektu. Je počítáno se 3 osobami. Jednotková
cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest za VŠ je 6.
Cestovní náhrady
Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za zapojenou VŠ, 2000 za člověkocestu, počet
člověkocest za VŠ 6;
Cestovní náhrady
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu,
počet člověkocest za VŠ je 3;
Cestovní náhrady
Zahraniční návštěva partnerských univerzit. Jedno setkání za OU. Je
počítáno se 2 osobami. Jednotková cena je 40 000 Kč, počet
člověkocest je 2.
Cestovní náhrady
Pracovní jednání koordinátorů aktivit - počítáno setkání 2 x ročně, za
osobu 2000 Kč, počítáno s 3 osobami za koordinující VŠ;
Cestovní náhrady
Per diem - návštěva zahraničního hosta pro uspořádání tailor-made
školení stakeholderů na úrovni OU, sdílení dobré praxe a pomoc při
následné diseminaci. Je počítáno s 1 osobou.
Stipendia
Stipendia pro studenty zapojené do výzkumu motivační složky
virtuálních mobilit a analýzy dat z dotazníkového šetření - za každou
zapojenou VŠ je průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za
stipendium je 4000 Kč.

1,2,4

12

1,2,3,4,5

12

3,5

15

3,4,5

80

1,2,3,4,5

12

3,4,5

35

1,2,3,4,5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Dotace ze státního rozpočtu (CRP)

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Částka (v tis. Kč)

804

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Projekt Datová a informatická podpora virtuální mobility je komplementární s projektem
Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách,
navíc realizací obou projektů dochází k velmi významnému synergickému efektu. Cílem
projektu Analýza potenciálu virtuálních mobilit.. (18+) je zmapovat současný stav
nastavení virtuálních mobilit na zapojených VŠ, zaměřit se na způsoby vnímání virtuálních
mobilit a analyzovat je z perspektivy různorodých aktérů (tj. studentů, akademických
pracovníků, vysokoškolské administrativy a managementu), a dále připravit návrhy na
opatření k podpoře virtuálních mobilit na národní úrovni i na úrovni jednotlivých
vysokých škol. Cílem projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility je zajistit
relevantní datovou podporu v primárních informačních systémech a datových skladech
jednotlivých škol v klíčových oblastech internacionalizace (vč. virtuálních mobilit) jako

předpoklad pro další reportingové, strategické a analytické operace a porovnat aktuální
přístupy a možnosti společných řešení v oblasti zjišťování kvantitativních a kvalitativních
dat v oblasti internacionalizace, vč. elektronizace získávání zpětné vazby od studentů,
pedagogů a instituce. Výsledky projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility
tak mohou sloužit mj. jako analytický podklad v projektu Analýza potenciálu virtuálních
mobilit.. (18+); zejména pro aktivitu analýzy problematických oblastí. Projekt Datová a
informatická podpora virtuální mobility se zaměřuje na témata v oblasti datové a
informatické podpory, která nejsou součástí projektu Analýza potenciálu virtuálních
mobilit (18+).

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Na řešení projektu se bude podílet 6 studentů OU přímo zapojených do realizace aktivit
projektu. Zapojení studentů bude spočívat v technickém zajištění dotazníkového šetření
mezi studenty týkající se zájmu o virtuální mobility, pomocné práce při přípravě dílčích
analýz a výstupů.

6

Slezská univerzita v Opavě
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (SU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni Slezské univerzity v Opavě (SU)

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni SU

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni SU

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni SU

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni SU na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na SU

1.1.2021

31.12.20
21

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni SU

1.1.2021

31.3.202
1

2

1.1.2021

30.9.202
1

3

4

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni SU

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovní SU pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

1.1.2021

31.12.20
21

4

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

1.1.2021

31.12.20
21

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Hlavní řešitel projektu, činnosti 1,2,3,5

2

Ing. Petra Daníšková

Kontaktní osoba, činnosti1,2,3,4,5

3

Doc. RNDr. Ing. Roman Šperka,
Ph.D.

Činnosti 1,2,5

4

Bc. Veronika Novotná

Činnosti 1,2,4,5

5

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D

Činnost 5

6

Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Činnost 5

7

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová,
Ph.D.

Činnost 1,5

8

Mgr. Kateřina Knoppová

Činnost 1,2,4,5

9

Mgr. Anna Novotná, Ph.D

Činnost 5

10

Mgr. Jana Bortlíková

Činnost 1,2,4

11

Mgr. Petr Fabián, Ph.D.

Činnost 1,5

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

276

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

167

0

61

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

7

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

29

2.7

Stipendia

12

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

276

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1

2.3.

2.4

2.6.

2.7.

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy – mzdové prostředky budou využity na úhradu nákladů
pracovníků zapojených do:
Aktivní účastí pracovníků na analýze virtuálních mobilit na
zapojené VŠ, přípravu podkladů, zpracování výstupů, sdílení
dobré praxe a výstupu celkem 120 člověkohodin, 350 Kč/hod
Aktivní účastní na analýze problematických míst cestou
focusgroups na zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace
fokusních skupin, zpracování výstupu – celkem 300
člověkohodin, 350 Kč/hod.
Aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr
dat – celkem 40 hodin, 350 Kč/hod.
Aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci
instituce – celkem 16 hodin, 350 Kč/hod.
Odvody pojistného ve výši 36,22 % (9% zdravotní pojištění + 24,8 %
pojištění na sociální zabezpečení + 2 % sociální fond + 0,42% zákonné
pojištění odpovědnosti
Materiální náklady :
- Materiál pro zajištění realizace fokusních skupin
- Materiál pro zajištění realizace analýzy stavu virtuálních mobilit
- Materiál pro zajištění analýzy studentského zájmu o virtuální
mobility.
Cestovné: výdaje na cestovné ubytování a stravné pracovníků
zapojených do projektu v souvislosti s účastí na 4 workshopech:
- 2 jednodenní workshopy s účastí 2 zástupců univerzity
- 1 jednodenní workshop s účastí 3 zástupců univerzity
- 1 dvoudenní workshop s účastí 3 zástupců univerzity
Stipendia – prostředky na stipendia pro celkem 3 studenty zapojené
do technické přípravy a organizaci setkání, přípravy dílčích i celkových
analýz a dotazníků

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

3,4,2,1

167

1,2,3,4

61

1,3,4

7

1,2,3,4,5

29

3,4

12

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

MŠMT CRP rok 2021

Částka (v tis. Kč)

276

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

V rámci centralizovaných rozvojových projektu není na SU v roce 2021
podáván obsahově podobný projekt

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

3
Přepokládá se technické zapojení 3 studentů při organizaci setkání a
přípravě dílčích analýz.

Technická Univerzita v Liberci
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (TUL)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na TUL

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na TUL

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na TUL

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni TUL

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni TUL na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.2021

1,2,3,4,
5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních
mobilit na TUL

1.1.2021

31.12.2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se
k virtuálním mobilitám na TUL

1.1.2021

31.3.2021

2

4

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni TUL

1.1.2021

30.9.2021

3

1.2.2021

31.12.2021

4

1.3.2021

31.12.2021

5

5

6
Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Vytvoření fokusních skupin pro zjištění problematických
oblastí virtuálních mobilit a vypracování analýzy problematický
oblastí na TUL
Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. (EF)

1,2,3,4,5,6

2

Martina Chvojková (EF)

1,3,4,5,6

3

Mgr. Bc. Linda Marešová (REK)

1,2,3,5,6

4

Ing. Markéta Ševelová (REK)

1,2,3,5,6

5

Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. (FT)

1,3,4,5,6

6

Mgr. A. Zdeňka Němcová
Zedníčková, Ph.D. (FA)

1,3,4,5,6

7

Ing. Marcela Válková (FS)

1,3,4,5,6

8

Ing. Simona Kuncová (FM)

1,3,4,5,6

9

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D. (FP)

1,3,4,5,6

10

Ing. Alena Kábová (CXI)

1,3,4,5,6

11

Ing. Michaela Vurmová (REK)

administrace projektu, správce rozpočtu

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich

problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

648

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

247

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

285
24

648

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.3

2.4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek):
- aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na zapojené VŠ, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů.
Plánováno 200 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek):
- aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace fokusních skupin,
zpracování výstupů, sdílení výstupů. Plánováno 350 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek):
- aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek):
- aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek):
- organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků, plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu:
- 33,8 % z kapitoly 2.1
Materiální náklady (včetně drobného majetku):
- materiálové zajištění analýz a výstupů projektu
Cestovní náhrady:
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodení workshopy
za realizaci projektu. Za VŠ je průměrně počítáno se 3 osobami.
Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest 9.
Cestovní náhrady:
Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za VŠ, 2000 za člověkocestu, počet člověkocest
za VŠ 6.
Cestovní náhrady:
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za VŠ je průměrně počítáno se 3
osobami. Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu, počet
člověkocest za VŠ je 3.
Cestovní náhrady:
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za VŠ.
Průměrně je počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 40 000 Kč,
počet člověkocest je 6.
Stipendia:
- technické zajištění dotazníkového šetření mezi studenty týkající se
zájmu o virtuální mobility a pomocné práce při přípravě dílčích analýz
a výstupů. Za VŠ je průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková cena
za stipendium je 4000 Kč.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

3

123

4

18

2

18

3,4,5

18

1,2,3,4,5

83

1,2,3,4

9

1,2,4

18

1,2,3,4,5

12

3,5

15

3,4,5

1,2,3,4,5

240

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu – projekt MŠMT CRP
pro rok 2021

648

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

NENÍ

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

6

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

Zapojení studentů bude spočívat v technickém zajištění dotazníkového
šetření mezi studenty týkající se zájmu o virtuální mobility, pomocné práce
při přípravě dílčích analýz a výstupů.

Univerzita Hradec Králové
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UHK)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2020.
Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a
kontrolovatelných výstupů k datu předání
této žádosti

Cíl
Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání
této žádosti

Výstupy

Projekt financován od

dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou k
jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí i celková zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na národní úrovni

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility

4

Dílčí i celková analýza problematických oblastí virtuálních mobilit

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit (souhrn analýz, návrhů a doporučení na základě sdílení
zkušeností a dobré praxe v ČR i zahraničí)

č.
1

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)
Organizace, realizace a účast na odborných
diskusních bloků/workshopů pro zmapování
aktuálních stavu virtuálních mobilit

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1.1.2021

31.12.2021

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí i celkové analýzy o současném
stavu virtuálních mobilit na národní úrovni

1.1.2021

31.12.2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existující legislativy
vztahující se k virtuálním mobilitám a

1.1.2021

31.3.2021

2

4

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na
úrovni VŠ

1.1.2021

30.9.2021

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovních VŠ pro
zjištění problematických oblastí virtuálních mobilit a
vypracování analýzy problematický oblastí

1.1.2021

31.12.2021

4

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ,
vypracování návrhů na opatření pro rozvoj
virtuálních mobilit na národní úrovni

1.1.2021

31.12.2021

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

Koordinátor celého projektu

2

Bc. Lenka Badinská

Koordinátor dílčí části UHK

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnost pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny,
budou dostupné všem zapojeným VŠ, ale též dalším vysokým školám v rámci ČR a institucím
na národní úrovni (MŠMT, DZS? NAU). Budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti
zapojených vysokých škol v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit včetně formulace návrhů a
opatření v oblasti virtuálních mobilit jak pro národní, tak institucionální úroveň, který bude
dostupný aktérům v oblasti vysokého školství.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Každá VŠ (včetně té, která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část projektu,
kterou řeší, v následující tabulce:

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

1400

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

546

30

195

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

180

2.6

Cestovní náhrady

396

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

29

24

1400

Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1.

2.1.

2.1.

2.1

2.1.

2.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Příprava, organizace, realizace jednodenního a dvoudenního
workshopu. Celkem na oba typy workshopů plánováno 400 hodin s
hodinovou sazbou 350 Kč/hodinu)
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Vypracování dílčí a celkové analýze současného stavu virtuálních
mobilit na zapojené VŠ, příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení
dobré praxe a výstupů za zapojenou VŠ, včetně koordinace a
vypracování celkové zprávy. Celkem plánováno 300 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů na úrovni zapojené
VŠ, plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
úrovni zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace fokusních skupin,
zpracování výstupů, sdílení výstupů za zapojenou VŠ, včetně
koordinace a vytvoření celkové analýzy. Celkově plánováno 450 hodin
s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků, plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Koordinace celého projektu, finanční kontrola projektu, plánováno
250 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Ostatní osobní náklady Odměny (např. na základě nepojmenované
smlouvy) pro zahraniční hosty, přednáška na závěrečném setkání. Je
počítáno s 1 osobou ze 3 partnerských zahraničních škol
10 000 Kč přednáška
Zákonné odvody z 2.1 a 2.2 33,8%
Materiál
• na zajištění a realizaci jednodenního a dvoudenního
workshopu
• pro zajištění fokusních skupin
• dílčí i celkovou zprávu o aktuálním stavu virtuálních mobilit
• dílčí analýzu legislativy a dokumentů na úrovni VŠ
• dílčí i celkovou analýzu problematických oblastí virtuálních
mobilit
• dílčí analýzu studentského zájmu
např. tonery, papír, propisky, drobné občerstvení pro fokusní skupiny

Služby a nevýrobní náklady
Jednodenní a dvoudenní workshopu - poplatky a pronájem prostor a
techniky, služby související s organizací

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části
projektu““)

Částka
(v tis. Kč)

1,5

141

1

105

2

3

4

5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,5

18

158

18

18

88

30
195

17

180

2.6

2.6

2.4

2.4

2.4

2.4

2.7

Cestovní náhrady
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 2 jednodenní
workshopy za realizaci projektu. Je počítáno se 3 osobami. Jednotková
cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest za VŠ je 6
Cestovní náhrady
cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za zapojenou VŠ, 2000 za člověkocestu, počet
člověkocest za VŠ 6
Cestovní náhrady
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za
zapojenou VŠ. Průměrně je počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je
40 000 Kč, počet člověkocest je 6.
Cestovní náhrady
Pracovní jednání koordinátorů aktivit - počítáno setkání 2 x ročně, za
osobu 2000 Kč, počítáno s 3 osobami za koordinující VŠ
Cestovní náhrady
Cestovní náhrada pro zahraničního hosta za cestu v zahraničí Je
počítáno s 1 osobou ze 3 partnerských zahraničních škol
Cestovní náhrady
Per diem - návštěva zahraničního hosta pro sdílení dobré praxe, cesta,
ubytování, pojistné. Je počítáno s 1 osobou ze 3 partnerských
zahraničních škol
Sdipendia
stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz - Za každou zapojenou VŠ je
průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za stipendium je
4000 Kč

2, 4

12

1,2,3,4,5

12

240

5

1,2,3,4,5

12

1,2,3,4,5

15

1, 2, 3, 4, 5

1,2,3,4,5

105

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

MŠMT CRP pro rok 2021

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Částka (v tis. Kč)
1 400

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Univerzita Hradec Králové se plánuje v roce 2021 účastnit dalšího CRP 18+ projektu pro
internacionalizaci. Tento projekt „Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus
Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe“ se zaměřuje na elektronizaci
dokumentů v procesu mobilit dle časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro
implementaci Erasmus Without Paper. Hlavním koordinátorem tohoto CRP je Západočeská
univerzita v Plzni a účastní se ho většina vysokých škol zapojených do projektu CRP 18+
„Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách“,
který je zaměřen na zmapování současného nastavení virtuálních mobilit na zapojených
vysokých školách, jejich legislativní rámec na úrovni EU, ČR i dokumentů jednotlivých
vysokých škol, analyzovat problematická místa virtuálních mobilit z perspektivy
různorodých aktérů i studentský zájem o virtuální mobility. Tyto projekty se navzájem
doplňují a oba souvisí se zefektivněním procesů v rámci internacionalizace.

Další projekt, kde vidíme určitou propojenost je CRP "Datová a informatická
podpora virtuální mobility", kde je hlavním koordinátorem Západočeská univerzita
v Plzni. Tento projekt a Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich

rozvoje na vysokých školách se navzájem doplňují, plánujeme sdílení poznatku,
výsledků a řešení v rámci společných setkávání zapojených vysokých škol
v průběhu roku 2021.“

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Zapojení studentů bude spočívat v technickém zajištění dotazníkového šetření mezi
studenty týkající se zájmu o virtuální mobility, pomocné práce při přípravě dílčích analýz a
výstupů.

6

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UJEP)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na UJEP

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni UJEP

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni UJEP

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni UJEP

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni UJEP na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na UJEP

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni UJEP

4

Šetření zájmu studentů o virtuální mobility na úrovni VŠ na
úrovni UJEP

5

6
Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1. 1.
2021

31. 12.
2021

1,2,3,4,5

1. 1.
2021

31. 12.
2021

1

1. 1.
2021

31. 3.
2021

2

1. 1.
2021

30. 9.
2021

3

Vytvoření fokusních skupin na úrovni UJEP pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

1. 1.
2021

31. 12.
2021

4

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

1. 1.
2021

31. 12.
2021

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

řešitel projektu, koordinace projektu

2

Ing. Jana Kubátová

zajišťování věcných aktivit projektu

3

Ing. Gabriela Krečová

koordinace činností souvisejících s naplněním výstupů projektu

4

Ing. Helena Kovalová

administrativní činnosti související s řešením projektu

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

376

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

228

0

80

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

35

2.7

Stipendia

24

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

9

376

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1

2.1

2.1

2.1

2.3

2.4
2.4
2.4
2.4

2.6

2.6

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na zapojené VŠ, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za
zapojenou VŠ - plánováno 200 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč (bude
vyplaceno formou odměny ke mzdě)
Aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace fokusních skupin,
zpracování výstupů, sdílení výstupů za zapojenou VŠ - plánováno 350
hodin s hodinovou sazbou 350 Kč (bude vyplaceno formou odměny ke
mzdě)
Aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč (bude vyplaceno
formou odměny ke mzdě)
Aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč (bude vyplaceno
formou odměny ke mzdě)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu - 33,8% z kapitoly 2.1 a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu
Materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování
výsledků - pro 3 skupiny na VŠ, malé občerstvení pro fokusní skupiny,
10x balení papíru.
Materiál pro analýzu stavu virtuálních mobilit - toner do tiskárny, 10x
balení papíru, propisky.
Materiál pro analýzu legislativy a dokumentů VŠ - toner do tiskárny,
10x balení papíru, propisky
Materiál pro dílčí analýzu studentského zájmu o virtuální mobility toner do tiskárny, 10x balení papíru, propisky.
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní
workshopy za realizaci projektu. Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu,
počet člověkocest za nekoordinující VŠ je 9, koordinátoři 6.
Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za zapojenou VŠ, 2000 za člověkocestu, počet
člověkocest za VŠ 6
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu,
počet člověkocest za VŠ je 3.
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz. Za každou zapojenou VŠ je
průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za stipendium je
4000 Kč.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

3

123

4

18

2

17

1,2,3,4,5

80

3

3

1

2

2

2

4

2

1,2,4

12

1,2,3,4,5

8

3,5

15

1,2,3,4,5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).

Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

MŠMT - Centralizovaný rozvojový program pro
veřejné vysoké školy pro rok 2021
Souvislost s ostatními
podávanými projekty

376

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

Obsahově podobný projekt v rámci CRP na rok 2021 není na UJEP
podáván.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

6
Předpokládá se technické zapojení 6 studentů při organizaci setkání a
přípravě dílčích analýz.

Univerzita Karlova
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UK)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na dané VŠ

2

Dílčí analýza legislativy a dokumentů k problematice virtuálních mobilit a návrh následných opatření

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni VŠ

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na dané VŠ

1.1.2021

1.2.2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy legislativy a dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám

1.2.2021

1.4.2021

2

1.2.2021

1.3.2021

3

1.3.2021

1.5.2021

4

1.5.2021

1.12.202
1

5

4
5

6
Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni VŠ
Vytvoření fokusních skupin na úrovních VŠ pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí
Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Mgr. Vratislav Kozák

Vedení řešitelského týmu UK; Vedení výstupů souvisejících s
mezinárodním přesahem.

2

Mgr. Diana Sýkorová

Vedení výstupů souvisejících s legislativním zaměřením.

3

Mgr. Tereza Vosejpková

Diseminace výstupů na mezinárodní úrovni.

4

Bc. Et Bc. Anna Hroudová

5

Prof. MUDr. Milena Králíčková

6

MUDr. Josef Fontana

Nastavení komunikace výstupů projektu směrem ke studentské
obci.
Zajištění návaznosti projektu na dílčí aktivity UK na poli
legislativy a studijních předpisů.
Zajištění návaznosti projektu na dílčí aktivity UK na
mezinárodní úrovni.

7

PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.

Návaznost legislativních procesů na IT systémy UK.

8

Mgr. Barbora Marusičová

Zajištění konference na téma legislativních otázek projektu.

9

Mgr. Kateřina Lovitt

Management mapovací fáze mezi partnery.

10

Mgr. Lenka Kozlíková

Metodické zajištění legislativních otázek projektu.

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace
2022
2023
2024

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

750

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

465

0

157

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

14

2.5

Služby a náklady nevýrobní

60

2.6

Cestovní náhrady

47

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

8

750

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na analýze současného stavu virtuálních mobilit na UK,
příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů
za instituci, včetně koordinace a vypracování celkové zprávy; účast a
vypracování celkové analýzy legislativy a dokumentů; aktivní účast na
analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni UK,
příprava podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování výstupů,
sdílení výstupů za UK; aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi
studenty, sběr dat; organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré
praxe, příprava, koordinace, zpracování výsledků.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu – zdůvodnění analogické viz předchozí
položka.
Materiál
•
pro zajištění fokusních skupin
•
dílčí zprávu o aktuálním stavu virtuálních mobilit
•
dílčí analýzu legislativy a dokumentů na úrovni UK
•
dílčí analýzu problematických oblastí virtuálních mobilit
•
dílčí analýzu studentského zájmu
Služby a náklady nevýrobní – finanční prostředky budou využity na:
pronájem prostor, organizační zajištění akcí, tiskové a grafické služby
(instruktážní a metodické materiály) apod.
Cestovní náhrady – finanční prostředky na služební cesty
zaměstnanců podílejících se na plnění aktivit a výstupů projektu
(sdílení zkušeností s partnery, získávání nových poznatků a jejich
následná implementace v rámci projektu).
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz. Jednotková cena za stipendium
je 4000 Kč. Celkem použity 2 jednotky za UK.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1-5

465

1-5

157

2-4

14

1-5

60

1-5

47

2-4

8

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

CRP

Souvislost s ostatními

Částka (v tis. Kč)

750

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných

podávanými projekty

rozvojových projektů na rok 2021.
Ne

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

2

Předpokládá se technické zapojení studentů při organizaci setkání a přípravě
dílčích analýz.

Univerzita Pardubice
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UP)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni UPa

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni UPa

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni UPa

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni UPa

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

1
2
3
4
5
6

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Účast na odborných diskusních blocích/workshopech pro
zmapování aktuálního stavu virtuálních mobilit
Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních
mobilit na UPa
Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se
k virtuálním mobilitám
Šetření zájmu u studentů o virtuální mobility na úrovni UPa
Vytvoření fokusních skupin na úrovních UPa pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematických oblastí
Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni)

1.1.2021

31.12.2021

1,2,3,4,5

1.1.2021

31.12.2021

1

1.1.2021

31.3.2021

2

1.1.2021

30.9.2021

3

1.1.2021

31.12.2021

4

1.1.2021

31.12.2021

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Ing. Monika Vejchodová

Koordinace projektu na Univerzitě Pardubice (UPa), dílčí
analýzy, sdílení dobré praxe

2

Mgr. Věra Albrechtová

Dílčí analýzy, šetření zájmu, sdílení dobré praxe

3

Mgr. Jana Voltrová

Dílčí analýzy, šetření zájmu, sdílení dobré praxe

4

Ing. Kateřina Pešková

Finanční řízení a administrace projektu na UPa

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány
v činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

648

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

247

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

285
24

648

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1

2.1

2.1
2.1
2.1

2.3

2.4

2.4

2.4

2.4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na UPa, příprava podkladů,
zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za UPa. Plánováno
200 hodin s hodinovou sazbou 350,-- Kč.
Aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
UPa, příprava podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování
výstupů, sdílení výstupů za UPa. Plánováno 350 hodin s hodinovou
sazbou 350,-- Kč.
Aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat.
Plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350,-- Kč.
Aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce
(UPa). Plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350,-- Kč.
Organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků. Plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350,-- Kč.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu (33,8 % z kapitoly 2.1)
Materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování
výsledků - pro 3 skupiny na UPa, malé občerstvení pro fokusní
skupiny, nákup spotřebního materiálu souvisejícího s přípravou a
realizací fokusních skupin apod.
Materiál pro analýzu stavu virtuálních mobilit – nákup spotřebního
materiálu souvisejícího s analýzami (tonery, papír, psací potřeby
apod.)
Materiál pro analýzu legislativy a dokumentů UPa – nákup
spotřebního materiálu souvisejícího s analýzami (tonery, papír, psací
potřeby apod.)
Materiál pro dílčí analýzu studentského zájmu o virtuální mobility –
nákup spotřebního materiálu souvisejícího s analýzami (tonery, papír,
psací potřeby apod.)
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní
workshopy za realizaci projektu. Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 2.000,-- Kč na
člověkocestu, počet člověkocest za UPa je 9.
Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za UPa, 2.000,-- Kč za člověkocestu, počet
člověkocest za UPa je 6.
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je počítáno
se 3 osobami. Jednotková cena je 5.000,-- Kč na člověkocestu, počet
člověkocest za UPa je 3.
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za
zapojenou VŠ. Počítáno je se 3 osobami. Jednotková cena je 40.000,-Kč, počet člověkocest je 6.
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz - za každou zapojenou VŠ je
počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za stipendium je 4.000,-- Kč.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

3

123

4

18

2

18

3, 4, 5

18

1, 2, 3, 4, 5

83

3

3

1

2

2

2

4

2

1, 2, 4

18

1, 2, 3, 4, 5

12

3, 5

15

3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

240

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné
vysoké školy pro rok 2021 (dotace státního
rozpočtu)
Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Datová a informatická
podpora virtuální
mobility

Částka (v tis. Kč)

648

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Projekt Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých
školách je komplementární s projektem Datová a informatická podpora virtuální mobility
(malý projekt, hlavní řešitel ZČU), navíc realizací obou projektů dochází k velmi
významnému synergickému efektu. Cílem projektu Datová a informatická podpora
virtuální mobility je zajistit relevantní datovou podporu v primárních informačních
systémech a datových skladech jednotlivých škol v klíčových oblastech internacionalizace
(vč. virtuálních mobilit) jako předpoklad pro další reportingové, strategické a analytické
operace a porovnat aktuální přístupy a možnosti společných řešení v oblasti zjišťování
kvantitativních a kvalitativních dat v oblasti internacionalizace, vč. elektronizace získávání
zpětné vazby od studentů, pedagogů a instituce. Cílem projektu Analýza potenciálu
virtuálních mobilit je zmapovat současný stav nastavení virtuálních mobilit na zapojených
VŠ, zaměřit se na způsoby vnímání virtuálních mobilit a analyzovat je z perspektivy
různorodých aktérů (tj. studentů, akademických pracovníků, vysokoškolské administrativy
a managementu), a dále připravit návrhy na opatření k podpoře virtuálních mobilit na
národní úrovni i na úrovni jednotlivých vysokých škol. Výsledky projektu Datová a
informatická podpora virtuální mobility tak mohou sloužit mj. jako analytický podklad v
projektu Analýza potenciálu virtuálních mobilit; zejména pro aktivitu analýzy
problematických oblastí. Projekt Datová a informatická podpora virtuální mobility se
zaměřuje na témata v oblasti datové a informatické podpory, která nejsou součástí
projektu Analýza potenciálu virtuálních mobilit.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

6

Projekt cílí na 6 studentů, kteří budou aktivně zapojeni do realizace projektu
a obdrží stipendium.

Univerzita Palackého v Olomouci
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UPOL)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni UPOL

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni UPOL

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni UPOL

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni UPOL

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na úrovni UPOL

1.1.2021

31.12.20
21

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni UPOL

1.1.2021

31.3.202
1

2

1.1.2021

30.9.202
1

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovni UPOL pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

1.1.2021

31.12.20
21

4

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

1.1.2021

31.12.20
21

5

4

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni UPOL

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Mgr. Marie Raková

2

Mgr. Yvona Vyhnánková

3

Mgr. Magda Pařilová

Koordinace a organizace projektu

4

prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

Hlavní řešitel projektu

Činnosti
Realizace hlavních činností 1-6 ve vztahu k zahraničním
praktickým stážím
Realizace hlavních činností 1-6 ve vztahu k zahraničním
studijním pobytům

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Rok realizace

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

624

Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

229

2.2

2.3

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

0

77

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

285
24

624

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1

2.1

2.1

2.1

2.1
2.3
2.4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na zapojené VŠ, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za
zapojenou VŠ. Plánováno 200 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace fokusních skupin,
zpracování výstupů, sdílení výstupů za zapojenou VŠ. Plánováno 350
hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků, plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč
Zákonné odvody z 2.1 33,8 %
Materiál pro zajištění realizace fokusních skupin, analýzu stavu
virtuálních mobilit, analýzu legislativy a dokumentů, dílčí analýzu
studentského zájmu o virtuální mobility (kancelářské potřeby)
Cestovní náhrady
účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní workshopy
za realizaci projektu. Za každou zapojenou VŠ je průměrně počítáno se
3 osobami. Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet
člověkocest za nekoordinující VŠ je 9, koordinátoři 6
Cestovní náhrady
cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za zapojenou VŠ, 2000 za člověkocestu, počet
člověkocest za VŠ 6
Cestovní náhrady
účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu,
počet člověkocest za VŠ je 3.
Cestovní náhrady
zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za
zapojenou VŠ. Průměrně je počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je
40 000 Kč, počet člověkocest je 6.
Stipendia
stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz. Za každou zapojenou VŠ je
průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za stipendium je
4000 Kč

Předpokládané zdroje financování projektu

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

3

105

4

18

2

18

3, 4, 5

18

1,2,3,4,5

77

1,2,3,4

9

1,2,4

18

1,2,3,4,5

12

3, 5

15

3, 4, 5

1,2,3,4,5

240

24

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování
MŠMT CRP pro rok 2021

Souvislost s ostatními
podávanými projekty
Není

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká
6

Částka (v tis. Kč)
624

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání, připravovaní dílčích i
celkových analýz.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (UTB)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na UTB

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na UTB

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na UTB

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na UTB

5
Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstup
u

1

Účast na odborných diskusních blocích/workshopech pro
zmapování aktuálního stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.2021

1,2,3,4,
5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na UTB

1.1.2021

31.3.2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahujících
se k virtuálním mobilitám na UTB

1.1.2021

31.3.2021

2

1.4.2021

30.6.2021

3

4

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Šetření zájmu studentů o virtuální mobility na UTB

5

Vytvoření fokusních skupin na UTB pro zjištění problematických
oblastí virtuálních mobilit a vypracování dílčí analýzy
problematických oblastí

1.7.2021

30.9.2021

4

6

Sdílení dobré praxe (vypracování návrhů na opatření pro rozvoj
virtuálních mobilit na UTB)

1.1.2021

31.12.2021

5

č.
1
2
3
4
5

Přehled
o pokračujícím projektu

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na UTB na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)
Ing. Michaela Blahová, Ph.D.,
prorektorka pro
internacionalizaci
Ing. Lubomír Beníček, Ph.D.,
prorektor pro pedagogickou
činnost
Mgr. Pavel Býček, vedoucí
Mezinárodního oddělení UTB
Mgr. Hana Toncrová,
koordinátorka mobilit (výjezdy)
Ing. Patrik Foltýn, koordinátor
mobilit (příjezdy)

Činnosti
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.

Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

383

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

228

0

77

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

45

2.7

Stipendia

24

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

383

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Vyčleněné úvazky (mzdy) a odměny realizačnímu týmu a osobám
zainteresovaným v realizaci projektu:
-aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na UTB, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za UTB.
Plánováno je 200 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
-aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
UTB, příprava podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování
výstupů, sdílení výstupů za UTB. Plánováno je 350 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč.
-aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat.
Plánováno je 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
-aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci UTB.
Plánováno je 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Celkem je plánováno 650 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Odvody vztahující se k vyčleněným úvazkům (mzdy) a odměnám
realizačnímu týmu a osobám zainteresovaným v realizaci projektu
z 2.1 (33,8%).
Materiál pro:
-zajištění fokusních skupin
-dílčí zprávu o aktuálním stavu virtuálních mobilit
-dílčí analýzu legislativy a dokumentů na úrovni UTB
-dílčí analýzu problematických oblastí virtuálních mobilit
-dílčí analýzu studentského zájmu
např. tonery, papír, propisky, drobné občerstvení pro fokusní skupiny.
Cestovní náhrady související s účastí na workshopech a v rámci
konzultací analýz s ostatními členy konsorcia:
-účast na jednodenních workshopech: celkem 3 jednodenní
workshopy za realizaci projektu; za UTB se počítá s účastí se 3
osobami; jednotková cena je 2 000Kč na člověkocestu.
-cestovné řešitelů v rámci konzultace analýz; za UTB se počítá s 2
cestami v průběhu roku a se 3 osobami za UTB; jednotková cena je
2 000 Kč na člověkocestu.
-účast na dvoudenním workshopu: celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, 2 ubytování); za UTB se počítá s účastí se 3 osobami;
jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu.
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizací setkání,
připravování dílčích i celkových analýz. Jednotková cena za stipendium
je 4 000 Kč. Za UTB se počítá s účastí 6 studentů.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1, 2, 3, 4, 5

228

1, 2, 3, 4, 5

77

1, 2, 3, 4

9

1, 2, 3, 4, 5

45

1, 2, 3, 4, 5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (CRP)

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

383

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Není podáván

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká
6

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání, připravování dílčích i
celkových analýz.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (VFU)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)
Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni VFU

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni VFU

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni VFU

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni VFU

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na úrovni VFU

1.1.2021

31.12.20
21

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám úrovni VFU

1.1.2021

31.12.20
21

2

4

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni VFU

1.1.2021

31.12.20
21

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovni VFU pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

1.1.2021

31.12.20
21

4

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

1.1.2021

31.12.20
21

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

2

Mgr. Aneta Kulhánková

3

Martin Vrána

4

Ing. Tereza Kácalová

5

Mgr. Barbora Bendová

Činnosti
Koordinace projektu na VFU Brno, podíl na vypracování všech
plánovaných dílčích analýz
Aktivita při vypracování plánovaných dílčích analýz a dotazníku
pro studenty, administrativní práce na projektu, účast na
fokusní skupině na VFU Brno
Aktivita při vypracování plánovaných dílčích analýz a dotazníku
pro studenty, administrativní práce na projektu, účast na
fokusní skupině na VFU Brno
Aktivita při vypracování plánovaných dílčích analýz a dotazníku
pro studenty, administrativní práce na projektu, účast na
fokusní skupině na VFU Brno
Aktivita při vypracování plánovaných dílčích analýz a dotazníku
pro studenty, administrativní práce na projektu, účast na
fokusní skupině na VFU Brno

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich

problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

358

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

228

0

77

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

20

2.7

Stipendia

24

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

358

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.4

2.6

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Materiál sloužící k zajištění fokusních skupin a dále zabezpečení
vypracování
• dílčí zprávy o aktuálním stavu virtuálních mobilit
• dílčí analýzy legislativy a dokumentů na úrovni VFU Brno
• dílčí analýzy problematických oblastí virtuálních mobilit
• dílčí analýzy studentského zájmu
např. tonery, papír, propisky, drobné občerstvení pro fokusní skupiny
Cestovní náhrady
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní workshopy
za realizaci projektu. Je počítáno se 1 osobou/workshop. Jednotková
cena je 2000 Kč na člověko-cestu, počet člověko-cest za 1 osobu je
celkem 6000,- Kč.
Cestovné řešitelů v rámci konzultací, počítáno se 2 cestami v průběhu
roku, 1 osoba/cestu. Jednotková cena je 2000 Kč na člověko-cestu,
počet člověko-cest za 2 je celkem 4000,- Kč

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1-5

9

1-5

20

1,2,3,4,5

24

Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za VFU Brno je počítáno se 2 osobami.
Jednotková cena je 5000 Kč na člověko-cestu, počet člověko-cest za
VFU Brno je 2.

2.7

2.1

2.3

Stipendia
stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz. Jednotková cena za stipendium
je 4000 Kč. Celkem použito 6 jednotek za VFU Brno.
Aktivní účast na analýze současného stavu virtuálních mobilit na VFU
Brno příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a
výstupů za VFU Brno včetně koordinace a vypracování celkové zprávy;
účast na analýze legislativy a dokumentů na VFU Brno aktivní účast na
analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni VFU Brno
příprava podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování výstupů,
sdílení výstupů za VFU Brno aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi
studenty, sběr dat; organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré
praxe, příprava, koordinace, zpracování výsledků
Celkem plánováno 650 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Odvody

1-5

228

1-5

77

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).

Zdroj financování

Státní rozpočet

Částka (v tis. Kč)

358

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

VFU Brno nepodává v roce 2021 jiný CRP projekt s obdobnou tématikou

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

6
Do projektu bude zapojeno bezprostředně šest studentů plnících aktivity
projektu.

VŠB – Technická univerzita Ostrava
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (VŠT-TUO)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

Mobility do zahraničí (studijní pobyty a praktické stáže) procházejí změnou související s otevřeností a
dostupností dnešního světa. Studenti i zaměstnanci VŠB – Technické univerzity Ostrava zvažují, kam
pojedou, počty výjezdů nejsou vysoké. Virtuální (blended) mobility představují atraktivní možnost, jak lze
propojit studium a/nebo výuku a přitom zůstat zčásti doma. Výměnné pobyty studentů a zaměstnanců do
zahraničí jsou velkým benefitem, který VŠB-TUO nabízí. Dlouhodobým cílem je zvýšení počtu zájemců o
výměnné pobyty, což podpoří internacionalizaci.
Základní podmínkou uskutečnění virtuálních mobilit bude samotná možnost nastavená v národní legislativě
a v univerzitních předpisech. Systém virtuálních mobilit, klade vysoké nároky na technickou stránku, ať se
jedná o nastavení, vybavení nebo schopnosti uživatelů. Bude klást i zvýšené nároky na administrativu
mobility, která musí být přesně nastavena kvůli financování fyzické mobility.
V současné době plné omezení fyzického pohybu je virtuální mobilita vhodnou příležitostí pro všechny, kteří
nemohou do zahraničí fyzicky odjet (např. z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, uzavření
partnerské univerzity a minimální prezenční výuky). Zájem studentů i zaměstnanců VŠB-TUO o výjezdy trvá,

je otázkou, zda a v jakém rozsahu bude situace obnovena v následujících letech.
Je třeba přistupovat k blended mobilitě obezřetně, neboť nemá fakticky nahradit fyzickou mobilitu, naopak
ji vhodně doplnit. Klasická mobilita vždy přináší nespornou přidanou výhodu, při pobytu v zahraničí lze
aktivně nepřetržitě využívat a zdokonalovat znalosti cizího jazyka, vnímat kulturu a odlišnosti dané země.
Některé úkony (např. návštěvy laboratoří, praktická cvičení aj.) nelze bez osobní přítomnosti provádět. Na
tyto spíše teoretické otázky bude třeba se při řešení projektu zaměřit a ve spolupráci s partnery z jiných
univerzit najít vhodný způsob prezentace a vysvětlení smyslu virtuální mobility.
Virtuální mobility usnadní přístup osob se specifickými potřebami a jejich větší zapojení. Tato podpora je
více než žádoucí, neboť výjezdy těchto osob jsou komplikovanější. Možnost virtuální mobility jejich zájem
jistě zvýší a budou se moci zapojit ve vyšším počtu než dosud (jednotky studentů).

Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Projekt je plně v souladu s posílenou digitalizací a efektivním řízením univerzity zakotvenými v návrhu SZ
VŠB-TUO na období 2021-2027.
Výstup dílčí části projektu
č. (přidejte řádky podle potřeby)
1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na VŠB-TUO

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na VŠB-TUO

3

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠB-TUO na základě sdílení dobré praxe v ČR i
zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.

č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstup
u

1

Účast na odborných diskusních blocích, workshopech pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1. 1. 2021

31. 12. 2021

1,2,3,4
,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních
mobilit na VŠB-TUO

1. 1. 2021

30. 6. 2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se
k virtuálním mobilitám

1. 1. 2021

30. 6. 2021

2

4

Šetření zájmu studentů o virtuální mobility na VŠB-TUO

1. 4. 2021

30. 9. 2021

3

1. 2. 2021

31. 12. 2021

4

1. 4. 2021

15. 12. 2021

5

5

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na VŠB-TUO

Vytvoření fokusních skupin pro zjištění problematických
oblastí virtuálních mobilit a vypracování analýzy
problematický oblastí, aktivní účast na práci skupiny

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.

2

JUDr. Michaela Vráželová, Ph.D.,
LL.M.

Činnosti
Řešitel dílčí části projektu
1, 2, 3, 4, 5, 6
Koordinátor dílčí části projektu
1, 2, 3, 4, 5, 6

3

Přehled
o pokračujícím projektu

Mgr. et Mgr. Kamila Pokorná

1, 2, 3, 4, 5, 6

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Rok realizace

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

556

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

247

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

205

2.7

12

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

556

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1.

2.3

2.4

2.6

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Aktivní účast na analýze současného stavu virtuálních mobilit na VŠBTUO, příprava podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a
výstupů za VŠB-TUO, včetně koordinace a vypracování celkové zprávy;
účast na analýze legislativy a dokumentů na VŠB-TUO; aktivní účast na
analýze problematických míst cestou focus groups na úrovni VŠB-TUO,
příprava podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování výstupů,
sdílení výstupů za VŠB-TUO; aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi
studenty, sběr dat; organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré
praxe, příprava, koordinace, zpracování výsledků
Celkem plánováno 700 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Zákonné odvody z 2.1 33,8%
Materiál
• pro zajištění fokusních skupin
• dílčí zprávu o aktuálním stavu virtuálních mobilit
• dílčí analýzu legislativy a dokumentů na úrovni VŠB-TUO
• dílčí analýzu problematických oblastí virtuálních mobilit
• dílčí analýzu studentského zájmu
např. tonery, papír, propisky, drobné občerstvení pro fokusní skupiny
Cestovní náhrady
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní workshopy
za realizaci projektu. Je počítáno se 3 osobami/workshop. Cestovné
řešitelů v rámci konzultací, počítáno se 2 cestami v průběhu roku, 3
osoby/cestu.
Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest za VŠBTUO je celkem 15.
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za VŠB-TUO je počítáno se 3 osobami.
Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu, počet člověkocest za VŠBTUO je 3.
Cestovní náhrady
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za VŠBTUO. Je počítáno se 2 osobami/cestu. Jednotková cena je 40 000 Kč,
počet člověkocest je 4.
Stipendia
stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz. Jednotková cena za stipendium
je 4000 Kč. Celkem použity 3 jednotky/VŠB-TUO.

Předpokládané zdroje financování projektu

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5

3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

Částka
(v tis. Kč)

247

83

9

45

160

12

Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

Dotace MŠMT (projekt CRP)

556

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Projekt Datová a informatická podpora virtuální mobility je komplementární s projektem
Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách, navíc
realizací obou projektů dochází k velmi významnému synergickému efektu.
Cílem předkládaného projektu Analýza potenciálu virtuálních mobilit…. (18+) je zmapovat
současný stav nastavení virtuálních mobilit na zapojených VŠ, zaměřit se na způsoby
vnímání virtuálních mobilit a analyzovat je z perspektivy různorodých aktérů (tj. studentů,
akademických pracovníků, vysokoškolské administrativy a managementu), a dále připravit
návrhy na opatření k podpoře virtuálních mobilit na národní úrovni i na úrovni jednotlivých
vysokých škol.
Cílem projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility je zajistit relevantní
datovou podporu v primárních informačních systémech a datových skladech jednotlivých
škol v klíčových oblastech internacionalizace (vč. virtuálních mobilit) jako předpoklad pro
další reportingové, strategické a analytické operace a porovnat aktuální přístupy a
možnosti společných řešení v oblasti zjišťování kvantitativních a kvalitativních dat v oblasti
internacionalizace, vč. elektronizace získávání zpětné vazby od studentů, pedagogů a
instituce. Výsledky projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility tak mohou
sloužit mj. jako analytický podklad v projektu Analýza potenciálu virtuálních mobilit..(18+);
zejména pro aktivitu analýzy problematických oblastí.
Projekt Datová a informatická podpora virtuální mobility se zaměřuje na témata v oblasti
datové a informatické podpory, která nejsou součástí projektu Analýza potenciálu
virtuálních mobilit (18+).

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

3

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Předpokládá se technické zapojení 3 studentů při organizaci setkání a přípravě dílčích
analýz.

Vysoká škola ekonomická v Praze
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.
1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni VŠE

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni VŠE

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni VŠE

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni VŠE

5
Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠE na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.2021

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních
mobilit na úrovni VŠE

1.1.2021

31.12.2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující
se k virtuálním mobilitám na úrovni VŠE

1.1.2021

31.12.2021

2

4

Šetření zájmu studentů o virtuální mobility na úrovni VŠE

1.1.2021

31.12.2021

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovni VŠE pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí

1.1.2021

31.12.2021

4

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

1.1.2021

31.12.2021

5

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Ing. Dana Brázdová

Řešitel dílčí části VŠE

2

Ing. Linda Filáčková

Kontaktní osoba dílčí části VŠE

Činnosti

3
4

Přehled
o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Rok realizace

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

648

Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

247

2.2

2.3

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky
Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

285
24

648

Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1

2.1

2.1

2.1

2.1
2.3
2.4

2.4

2.4

2.4

2.6

2.6

2.6

2.6

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na zapojené VŠ, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za
zapojenou VŠ. Plánováno 200 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
zapojené VŠ, příprava podkladů, organizace fokusních skupin,
zpracování výstupů, sdílení výstupů za zapojenou VŠ. Plánováno 350
hodin s hodinovou sazbou 350 Kč.
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce,
plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350 Kč
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků, plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350 Kč
Zákonné odvody z 2.1 33,8%
Materiál
materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování
výsledků - pro 3 skupiny na VŠ, malé občerstvení pro fokusní skupiny,
10x balení papíru
Materiál
materiál pro analýzu stavu virtuálních mobilit - toner do tiskárny, 10x
balení papíru, propisky
Materiál
materiál pro analýzu legislativy a dokumentů VŠ toner do tiskárny, 10x
balení papíru, propisky
Materiál
materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování
výsledků - pro 3 skupiny na VŠ, malé občerstvení pro fokusní skupiny,
10x balení papíru
Cestovní náhrady
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodení workshopy
za realizaci projektu. Za každou zapojenou VŠ je průměrně počítáno se
3 osobami. Jednotková cena je 2000 Kč na člověkocestu, počet
člověkocest za nekoordinující VŠ je 9, koordinátoři 6
Cestovní náhrady
cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za zapojenou VŠ, 2000 za člověkocestu, počet
člověkocest za VŠ 6
Cestovní náhrady
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 5000 Kč na člověkocestu,
počet člověkocest za VŠ je 3.
Cestovní náhrady
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za
zapojenou VŠ. Průměrně je počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je
40 000 Kč, počet člověkocest je 6.

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

3

123

4

18

2

18

3,4,5

18

1,2,3,4,5

83

3

3

1

2

2

2

3

3

1,2,4,

18

1,2,3,4,5

12

3, 5

15

3, 4, 5

240

2.7

Sdipendia
stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz - Za každou zapojenou VŠ je
průměrně počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za stipendium je
4000 Kč.

1, 2, 3, 4, 5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování
MŠMT CRP pro rok 2021

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Částka (v tis. Kč)
648

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

není

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

6

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

Předpokládá se technické zapojení studentů při organizaci setkání a
přípravě dílčích analýz.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (VŠCHT)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu

konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

(přidejte řádky podle potřeby)
1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na dané VŠ.

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni VŠ.

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni VŠ.

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit.

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí.

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit.

1/2021

12/2021

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na dané VŠ.

1/2021

3/2021

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na VŠCHT Praha.

1/2021

3/2021

2

4

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility na úrovni VŠCHT
Praha.

3/2021

10/2021

3

5

Vytvoření fokusních skupin na úrovni VŠCHT Praha pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí.

4/2021

10/2021

4

6

Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční(ch) VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na
národní/nadnárodní úrovni).

3/2021

12/2021

5

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

2

Bc. Filip Faltejsek

3

Ing. Anna Eiflerová

4

Mgr. Soňa Jančurová

5

Ing. Petra Kubová

Činnosti
Řešitel dílčí části projektu, koordinace aktivit za VŠCHT Praha.
Koordinátor aktivit za VŠCHT Praha, zapojení především do
aktivit č. 1, 2, 3, 4, 5.
Členka pracovní skupiny za Zahraniční oddělení, zapojená do
aktivit č. 1, 2, 3, 4, 5.
Členka pracovní skupiny za Zahraniční oddělení, zapojená do
aktivit č. 1, 2, 3, 4, 5.
Členka pracovní skupiny za Pedagogické oddělení, zapojená do
aktivit č. 1, 2, 5.

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace
2022
2023
2024

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.
Případná realizace virtuálních mobilit na základě poznatků z tohoto projektu bude
financována s vlastních zdrojů VŠCHT Praha, Institucionálního rozvojového programu a
zdrojů programu Erasmus+.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

646

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

230

15

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

285
24

646

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.1

2.2

2.3
2.4

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Mzdy zúčastněným členům realizačního týmu VŠCHT Praha podílejícím
se na zajištění aktivit v rámci projektu (předpoklad až 4 dalších
zapojených pracovníků VŠCHT Praha kromě výše v projektu
uvedených). Celková předpokládaná časová dotace na projekt
dosahuje cca 657 hod, á 350 Kč/hod.
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník) poslouží k zapojení externích
pracovníků, kteří můžou poskytnout expertizu v oblastech, kde není
možné zajistit kmenovými pracovníky VŠCHT Praha. Předpoklad je
max. 40h, á 350 Kč/hod.
Povinné zákonné odvody z položek 2.1 a 2.2.
Zajištění materiálu pro realizaci fokusních skupin (občerstvení,
kancelářské potřeby) a zpracování analýz (kancelářské potřeby).
Pokrytí nákladů (cestovné, ubytování, diety a další) spojených se
cestami cca zástupců VŠCHT Praha na projektové workshopy a další
setkání se zapojenými institucemi. Předpoklad je 15 člověkocest. Dále
se pak počítá s návštěvami zahraničních partnerských institucí za
účelem sdílení dobré praxe a načerpání poznatků pro realizaci
virtuálních mobilit na VŠCHT Praha. Zde je předpoklad 6 člověkocest.
Stipendia zapojeným studentům (technické i řešitelské zapojení).

Částka
(v tis. Kč)

1-5

230

1-5

15

1-5

83

1-5

9

1, 6

285

1-5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování
Dotace z Programu na podporu vzájemné spolupráce
vysokých škol (CRP).

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Částka (v tis. Kč)
646

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

Pro rok 2021 nepodává Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
podobně zaměřený projekt srovnatelného významu.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

6
Předpokládáme zapojení 6 studentů VŠCHT Praha, kteří se budou podílet na technickém

zajištění (výpomoc s organizací fokusních šetření a workshopů), tak i řešení projektu
zapojením do přípravy analýz a návrhů opatření. Zapojení studentů je velmi důležité,
jelikož je to cílová skupina virtuálních mobilit a jejich pohled na řešenou problematiku
napomůže zvýšení kvality výstupu projektu a jeho relevanci pro cílovou skupinu .

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (VŠUP)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na UMPRUM

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni VŠ s důrazem na
specifika uměleckých škol

3

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění

Dílčí analýza zájmu studentů a pedagogů o virtuální mobility na úrovni UMPRUM

4

Dílčí analýza možností i typů virtuálních mobilit s ohledem na specifika studia uměleckých oborů ve
spolupráci 4 UVŠ a problematických oblastí virtuálních mobilit z pohledu akademické obce,
administrativní podpory a vedení

5

Koncepce rozvoje a potenciálu virtuálních mobilit na úrovni UMPRUM na základě sdílení dobré
praxe v rámci spolupráce 4 UVŠ a vybraných zahraničních partnerských škol

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních blocích/workshopech pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1/2021

12/2021

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí zprávy o současném stavu virtuálních mobilit
na UMPRUM na základě zkušeností studentů i pedagogů
z období „narušeného studia“ v akademickém roce 2019/20

1/2021

12/2021

1

v harmonog
ramu.
3
4
5

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

Přehled
o pokračujícím projektu

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů a předpisů
vztahující se k virtuálním mobilitám
Šetření zájmu studentů a pedagogů UMPRUM o virtuální
mobility
Mapování typů virtuálních mobilit, jejich problematických
oblastí ve spolupráci 4 UVŠ a vypracování analýzy
problematický oblastí

1/2021

12/2021

2

3/2021

12/2021

3

1/2021

12/2021

2,4

3/2021

12/2021

4,5

6

Sdílení dobré praxe (v rámci prostředí VŠ, klastru UVŠ a
zahraničních partnerských škol) a vypracování návrhů na
opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní úrovni
s ohledem na specifika uměleckých škol

č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Ing. Jarmila Kemrová

2

Mgr. Soňa Nantlová

Hlavní řešitelka projektu, členka odborného týmu. Účast na
činnostech 1, 2, 3, 4,5,6
Koordinátorka projektu, členka odborného týmu. Účast na
aktivitách 1, 2, 3, 4,5,6

3

Mgr. Lucie Bělinová

Členka odborného týmu. Účast na aktivitách 1, 2, 3, 4,5,6

4

Ing. Michaela Bížová

Členka odborného týmu. Účast na aktivitách 1, 2, 3, 4,5,6

5

Mgr. Michaela Kaplánková

Kontaktní osoba projektu, administrátorka.

Činnosti

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

285

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

190

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

0

65

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

0

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

20

2.7

Stipendia

10

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

285

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

2.3

Odměny řešitelského týmu za účast na společných setkáních, diskuzích
se studenty, zpracování analýz, podkladů a zpráv, mapování možností
a rozvoje virtuálních mobilit, administraci projektu
Zákonné platby k výše uvedeným odměnám

2.6

Cestovní náhrady pro členy týmu na workshopy, konzultace

1,4,5

20

2.7

Mimořádná stipendia za participaci na šetření a diskuzích

3

10

2.1

1,2,3,4,5

190

1,2,3,4,5

65

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

státní rozpočet - CRP MŠMT

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

285

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.

VŠUP nepodává obsahově podobný projekt.

Západočeská univerzita v Plzni
CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (ZCP)
Přehled
o řešení
projektu
v roce 2020

Výstupy
dílčí části
projektu
Definujte
konkrétní a
měřitelné
výstupy
projektu,
které budou
výsledkem
projektu.

Předkládaný projekt není pokračujícím ani navazujícím projektem.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu
předání této žádosti

Cíl

x

Cíl

x

Přehled čerpání finančních prostředků
k datu předání této žádosti

Projekt financován od

č.

Výstup dílčí části projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

1

Dílčí zpráva o současném stavu virtuálních mobilit na úrovni ZČU

2

Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni ZČU

3

Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni ZČU

Popis dílčích
činností
projektu
Pro každý
výstup
identifikujte
hlavní
činnosti,
které
povedou
k jeho
naplnění
v harmonog
ramu.

4

Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni ZČU

5

Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni VŠ na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.
č.

Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Číslo
výstupu

1

Účast na odborných diskusních bloků/workshopů pro
zmapování aktuálních stavu virtuálních mobilit

1.1.2021

31.12.20
21

1,2,3,4,5

2

Vypracování dílčí analýzy o současném stavu virtuálních mobilit
na úrovni ZČU

1.1.2021

31.12.20
21

1

3

Vypracování dílčí analýzy existujících dokumentů vztahující se k
virtuálním mobilitám na úrovni ZČU

1.1.2021

31.3.202
1

2

1.1.2021

30.9.202
1

3

1.1.2021

31.12.20
21

4

1.1.2021

31.12.20
21

5

4
5

6

Realizační
tým
Uveďte plán
personálníh
o zajištění

č.

1

2

3

Šetření zájmu o studentů o virtuální mobility úrovni ZČU
Vytvoření fokusních skupin na úrovni ZČU pro zjištění
problematických oblastí virtuálních mobilit a vypracování
analýzy problematický oblastí
Sdílení dobré praxe (návštěva zahraniční VŠ, vypracování
návrhů na opatření pro rozvoj virtuálních mobilit na národní
úrovni

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

Činnosti

Jana Ovsjanniková

Koordinace aktivit vytyčených v projektu
Vytvoření interní analýzy aktuálního stavu virtuálních mobilit
ve spolupráci s fakultami a legislativním oddělení
Účast na setkání řešitelů
Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

Lenka Porazilová

Analýza vnitřních dokumentů vztahujících se k legislativě
virtuálních mobilit
Komunikace s jednotlivými fakultami a součástmi, analýza
možnosti a zájmu o realizaci virt. mobilit
Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe

Eva Kotoučová

Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit, organizace
a realizace fokusních skupin na úrovni VŠ
Komunikace se zahr. účastníky virtuální mobility a jejich
vysílající školou
Realizace zahraničního výjezdu za účelem sdílení dobré praxe
Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální
mobility

4

Maryna Charlamova

Účast v dotazníkové šetření studentského zájmu o virtuální
mobility
Koordinace aktivit zapojených studentů

5

Dita Hommerová

Vedení týmu za ZČU, odpovědnost za výstupy za univerzitu,
řešitel dílčí části projektu

Přehled
o pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a výstupy
jsou plánovány do budoucna.
Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Rok realizace

Plánované cíle a výstupy

2022
2023
2024

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/činnosti pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.
Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich
problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a
řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré
praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny
a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v
činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ
včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který
bude dostupný všem zapojeným VŠ.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

2. Běžné finanční prostředky celkem

481

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

Ostatní:

0

245

83

2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

7

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

130
16

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

481

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.2

2.3

2.4

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník) – zajištění všech 5 výstupů projektu za
ZČU
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu
Materiální náklady (včetně drobného majetku)
materiál pro zajištění realizace fokusních skupin a analýzu zpracování
výsledků - pro 3 skupiny na VŠ, malé občerstvení pro fokusní skupiny,
10x balení papíru
materiál pro analýzu stavu virtuálních mobilit - toner do tiskárny, 10x
balení papíru, propisky
materiál pro analýzu legislativy a dokumentů VŠ toner do tiskárny, 10x
balení papíru, propisky
materiál pro dílčí analýzu studentského zájmu o virtuální mobility
toner do tiskárny, 10x balení papíru, propisky
Cestovní náhrady
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní
workshopy za realizaci projektu.
Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz.
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování).
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za
zapojenou VŠ.
Stipendia
stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz – počítáno se 4 studujícími

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1,2,3,4,5,6

245

1,2,3,4,5,6

83

2,3,4,5

7

1,6

130

1,2,3,4,5,6

16

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

115

CRP MŠMT

481

Souvislost s ostatními
podávanými projekty

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká
4

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Projekt Datová a informatická podpora virtuální mobility je komplementární s projektem
Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách,
navíc realizací obou projektů dochází k velmi významnému synergickému efektu. Cílem
projektu Analýza potenciálu virtuálních mobilit.. (18+) je zmapovat současný stav
nastavení virtuálních mobilit na zapojených VŠ, zaměřit se na způsoby vnímání virtuálních
mobilit a analyzovat je z perspektivy různorodých aktérů (tj. studentů, akademických
pracovníků, vysokoškolské administrativy a managementu), a dále připravit návrhy na
opatření k podpoře virtuálních mobilit na národní úrovni i na úrovni jednotlivých
vysokých škol. Cílem projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility je zajistit
relevantní datovou podporu v primárních informačních systémech a datových skladech
jednotlivých škol v klíčových oblastech internacionalizace (vč. virtuálních mobilit) jako
předpoklad pro další reportingové, strategické a analytické operace a porovnat aktuální
přístupy a možnosti společných řešení v oblasti zjišťování kvantitativních a kvalitativních
dat v oblasti internacionalizace, vč. elektronizace získávání zpětné vazby od studentů,
pedagogů a instituce. Výsledky projektu Datová a informatická podpora virtuální mobility
tak mohou sloužit mj. jako analytický podklad v projektu Analýza potenciálu virtuálních
mobilit.. (18+); zejména pro aktivitu analýzy problematických oblastí. Projekt Datová a
informatická podpora virtuální mobility se zaměřuje na témata v oblasti datové a
informatické podpory, která nejsou součástí projektu Analýza potenciálu virtuálních
mobilit (18+).

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
Podpora při zjišťování zájmu a podmínek pro absolvování virtuální mobility z pohledu
studenta, návrh propagačních materiálů, tvorba edukativních prezentací

České vysoké učení technické v Praze
ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU (ČVUT)
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

116

2. Běžné finanční prostředky celkem

648

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

247

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č.
89/2012 Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

0

83

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

9

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

285
24

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

117

648

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz
předchozí
tabulka)
2.1

2.1

2.1
2.1
2.1

2.3
2.4
2.6

2.6

2.6

2.6

2.7

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Aktivní účast na analýze virtuálních mobilit na ČVUT, příprava
podkladů, zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za ČVUT.
Plánováno 200 hodin s hodinovou sazbou 350,-- Kč.
Aktivní účast na analýze problematických míst cestou focus groups na
ČVUT, příprava podkladů, organizace fokusních skupin, zpracování
výstupů, sdílení výstupů za ČVUT. Plánováno 350 hodin s hodinovou
sazbou 350,-- Kč.
Aktivní účast na dotazníkovém šetření mezi studenty, sběr dat.
Plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350,-- Kč.
Aktivní účast na analýze legislativy a dokumentů v rámci instituce
(ČVUT). Plánováno 50 hodin s hodinovou sazbou 350,-- Kč.
Organizace zahraničních návštěv ke sdílení dobré praxe, příprava,
koordinace, zpracování výsledků. Plánováno 50 hodin s hodinovou
sazbou 350,-- Kč.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
příděly do sociálního fondu (33,8 % z kapitoly 2.1)
Materiál pro zajištění realizace pracovních skupin
Účast na jednodenních workshopech. Celkem 3 jednodenní
workshopy za realizaci projektu. Za každou zapojenou VŠ je průměrně
počítáno se 3 osobami. Jednotková cena je 2.000,-- Kč na
člověkocestu, počet člověkocest za ČVUT je 9.
Cestovné řešitelů v rámci konzultací analýz, počítáno s 2 cestami v
průběhu roku, 3 osoby za ČVUT, 2.000,-- Kč za člověkocestu, počet
člověkocest za ČVUT je 6.
Účast na dvoudenním workshopu. Celkem 1 workshop za realizaci
projektu (2 dny, dvě ubytování). Za každou zapojenou VŠ je počítáno
se 3 osobami. Jednotková cena je 5.000,-- Kč na člověkocestu, počet
člověkocest za ČVUT je 3.
Zahraniční návštěvy partnerských univerzit. Celkem 2 setkání za
zapojenou VŠ. Počítáno je se 3 osobami. Jednotková cena je 40.000,-Kč, počet člověkocest je 6.
Stipendia pro studenty na technické zapojení při organizaci setkání,
připravovaní dílčích i celkových analýz - za každou zapojenou VŠ je
počítáno se 6 osobami. Jednotková cena za stipendium je 4.000,-- Kč.
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Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky „Výstupy
dílčí části projektu“

Částka
(v tis. Kč)

1

70

3

123

4

18

2

18

3, 4, 5

18

1, 2, 3, 4, 5

83

1,2,3,4

9

1, 2, 4

18

1, 2, 3, 4, 5

12

3, 5

15

3, 4, 5

240

1, 2, 3, 4, 5

24

Předpokládané zdroje financování projektu
Uveďte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje VŠ –
uveďte jaké atd.).
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy
pro rok 2021 (dotace státního rozpočtu)

648

Souvislost s ostatními
podávanými projekty
Internacionalizace –
zhodnocení výchozího stavu
jako předpoklad pro úspěšnou
virtuální mobilitu

Uveďte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2021.
Projekt „Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých
školách“ je komplementární k dalším centralizovaným rozvojovým projektům pro veřejné
vysoké školy pro rok 2021.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).

Cca 18000

Projekt cílí na všechny studenty ČVUT
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