Příloha č. 3
Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých
škol pro roky 2022-2024

VOLITELNÉ INDIKÁTORY
Předkladatel je povinen zvolit u každého specifického cíle, jehož řešení se zúčastní, takový
počet indikátorů v souladu s požadavky uvedenými ve výzvě. U těchto indikátorů zároveň ve svém
návrhu projektu stanoví minimální hodnoty, jichž chce dosáhnout vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného
roku řešení projektu a k datu plánovaného ukončení řešení projektu1.
Hodnoty zvolených indikátorů budou ze strany příjemce vykazovány dvakrát ročně, a to vždy k 30. 6.
a 31. 12. příslušného roku a k datu plánovaného ukončení řešení projektu (viz výše). Hodnoty níže
uvedených indikátorů budou předány ministerstvu vždy do 20 kalendářních dnů po skončení
rozhodného období.
Příjemce je povinen vykazovat pouze hodnoty volitelných indikátorů, které realizuje prostřednictvím
prostředků z Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol v rámci reformy 3.2.1 Transformovat
vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci
komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy. Pokud
příjemce realizuje další aktivity financované z jiných komponent Národního plánu obnovy, vykazuje
hodnoty příslušných indikátorů dle požadavků stanovených v těchto dalších komponentách. Hodnoty
indikátorů dosažené v rámci jiných komponent Národního plánu obnovy či prostřednictvím jiných
zdrojů financování nelze vykazovat duplicitně v této komponentě.
Způsob předávání údajů ze strany jednotlivých příjemců bude stanoven ministerstvem v rozhodnutí
o poskytnutí příspěvku.
Volitelné indikátory, z nichž je možné u každého specifického cíle sestavit individuální sadu indikátorů
v souladu s výzvou, jsou uvedeny níže vždy u daného specifického cíle. Definice a měrné jednotky
jednotlivých indikátorů jsou uvedeny v seznamu na konci této přílohy.
Členění indikátorů týkajících se osob bude sledováno maximálně v takovém rozsahu, v jakém budou
sledovány indikátory v příloze č. 22.
Indikátory budou vykazovány i po ukončení řešení projektu. Poslední sběr hodnot indikátorů proběhne
za období končící dnem 30. 6. 2026.
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Pokud se neshoduje s 30. 6. a 31. 12.
U osob bude sledováno třídění dle pohlaví, věku a zranitelnosti. Třídění dle pohlaví bude sledováno v kategoriích
muži, ženy a nebinární. Kategorie „nebinární“ bude použita v případě, že existuje právní ustanovení nebo
postupy, které umožňují identifikovat jednotlivce nespadající do žádné z předchozích dvou kategorií nebo si
nepřejí být spojeni ani s jednou z nich. Z hlediska věku budou sledovány následující věkové kategorie: 0-17,
18-29, 30-54, 55 a více let. Mezi zranitelné osoby patří zejména lidé se zdravotním postižením a lidé patřící
k menšině. „Lidé se zdravotním postižením" jsou osoby, které jsou uznány jako zdravotně postižené podle
národní legislativy. „Lidé patřící k menšině“ zahrnují marginalizovaná společenství, jako jsou např. Romové,
a jsou definováni podle národní legislativy.
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SPECIFICKÝ CÍL A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend
Kód
U1
U2
U3
U5
U6
U7
U8

Název indikátoru
Počet nově pořízeného vybavení
Počet pořízených informačních systémů
Počet nových produktů
Počet podpořených akademických pracovníků
Počet podpořených studentů dle typu studijního programu (bakalářský, magisterský, doktorský)
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí
Počet účastníků školení, seminářů, workshopů, konferencí

SPECIFICKÝ CÍL A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning
Kód
U3
U5
U6
U7
U9
U10
U11
U12

Název indikátoru
Počet nových produktů
Počet podpořených akademických pracovníků
Počet podpořených studentů dle typu studijního programu (bakalářský, magisterský, doktorský)
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí
Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin
Počet poskytnutých služeb individuální podpory akademickým pracovníkům
Počet poskytnutých služeb individuální podpory studentům
Počet produktů poradenské a asistenční podpory

SPECIFICKÝ CÍL A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
Předkladatel je povinen zvolit minimálně jeden z indikátorů s kódem U14, U15, U16 a U17, a to
s minimální cílovou hodnotou ve výši jednoho studijního programu celkem (tj. v součtu za všechny
indikátory U14, U15, U16 a U17). Studijní program lze vykázat v rámci individuální sady indikátorů
pouze jednou (tj. není možné vykázat jej zároveň u většího počtu indikátorů). Pokud je zvolen indikátor
U17, uvede předkladatel jako cílovou hodnotu svůj podíl na daném studijním programu tak, aby se
součet podílů všech spolupracujících vysokých škol na jednom studijním programu rovnal jedné.
U specifického cíle A3 je možné vykázat jako hodnotu tohoto indikátoru i studijní programy naplňující
výše uvedené požadavky i v případě, že budou tyto studijní programy akreditovány Národním
akreditačním úřadem v období od 1. ledna 2022 do počátku řešení projektu.
Kód

Název indikátoru

U13 Počet vyhotovených žádostí o akreditaci studijního programu
U14 Počet nově vytvořených studijních programů
Počet nově vytvořených studijních programů s alespoň jedním předmětem vyučovaným v cizím
U15
jazyce
U16 Počet studijních programů akreditovaných pro výuku v cizím jazyce
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Kód
U17
U3
U18
U19
U20
U21
U22
U23

Název indikátoru
Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou vysokou školou
Počet nových produktů
Počet subjektů podílejících se na zajištění praxe v nově vytvořených studijních programech
Počet podpořených spoluprací a partnerství
Počet služeb poskytovaných nově příchozími akademickými pracovníky z praxe
Počet studentů zapsaných ke studiu 1. ročníku v nově vytvořených studijních programech
Počet absolventů 1. ročníku v nově vytvořených studijních programech
Počet absolventů nově vytvořených studijních programů

SPECIFICKÝ CÍL A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace
(reskilling)
Předkladatel je povinen zvolit minimálně jeden z indikátorů s kódem U24, U25, U26 a U27, a to
s minimální cílovou hodnotou ve výši jednoho kurzu. Nově vytvořený kurz lze vykázat v rámci
individuální sady indikátorů pouze jednou (tj. není možné vykázat jej zároveň u většího počtu
indikátorů).
Kód

Název indikátoru

U24 Počet nově vytvořených kurzů celoživotního vzdělávání
Počet nově vytvořených kurzů ukončených mikrocertifikátem (naplňujících požadavky na
U25
microcredentials)
U26 Počet nově vytvořených kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling)
U27 Počet nově vytvořených kurzů zaměřených na rekvalifikace (reskilling)
U3 Počet nových produktů
U28 Počet uskutečněných kurzů
U29 Počet podpořených osob
U19 Počet podpořených spoluprací a partnerství

SPECIFICKÝ CÍL B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech
Předkladatel je povinen zvolit minimálně jeden z indikátorů s kódem U14, U15, U16 a U17, a to
s minimální cílovou hodnotou ve výši jednoho studijního programu celkem (tj. v součtu za všechny
indikátory U14, U15, U16 a U17). Studijní program lze vykázat v rámci individuální sady indikátorů
pouze jednou (tj. není možné vykázat jej zároveň u většího počtu indikátorů). Pokud je zvolen indikátor
U17, uvede předkladatel jako cílovou hodnotu svůj podíl na daném studijním programu tak, aby se
součet podílů všech spolupracujících vysokých škol na jednom studijním programu rovnal jedné.
Kód

Název indikátoru

U13 Počet vyhotovených žádostí o akreditaci studijního programu
U14 Počet nově vytvořených studijních programů
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Kód
U15
U16
U17
U3
U19
U31
U20
U21
U22

Název indikátoru
Počet nově vytvořených studijních programů s alespoň jedním předmětem vyučovaným v cizím
jazyce
Počet studijních programů akreditovaných pro výuku v cizím jazyce
Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou vysokou školou
Počet nových produktů
Počet podpořených spoluprací a partnerství
Počet nově poskytovaných služeb akademickými pracovníky - odborníky ze zahraničí v nově
vytvořených studijních programech
Počet služeb poskytovaných nově příchozími akademickými pracovníky z praxe
Počet studentů zapsaných ke studiu 1. ročníku nově vytvořených studijních programů
Počet absolventů prvních ročníků v nově vytvořených studijních programech

U23 Počet absolventů nově vytvořených studijních programů

SPECIFICKÝ CÍL C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí
mikrocertifikátů (microcredentials)
Kód
U3
U2
U9
U7
U30

Název indikátoru
Počet nových produktů
Počet pořízených informačních systémů
Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí
Počet vydaných mikrocertifikátů u již existujících kurzů

SPECIFICKÝ CÍL C2: Bezpečnost distančních forem výuky
Kód

Název indikátoru

U3
U2
U1
U7
U9
U6
U5
U8

Počet nových produktů
Počet pořízených informačních systémů
Počet nově pořízeného vybavení
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí
Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin
Počet podpořených studentů dle typu studijního programu (bakalářský, magisterský, doktorský)
Počet podpořených akademických pracovníků
Počet účastníků školení, seminářů, workshopů, konferencí
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SPECIFICKÝ CÍL C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti
a administrativních úkonů spojených se studijní agendou
Kód
U3
U2
U1
U7
U9
U6
U4
U8

Název indikátoru
Počet nových produktů
Počet pořízených informačních systémů
Počet nově pořízeného vybavení
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí
Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin
Počet podpořených studentů dle typu studijního programu (bakalářský, magisterský, doktorský)
Počet podpořených pracovníků
Počet účastníků školení, seminářů, workshopů, konferencí
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Seznam indikátorů
Kód

Název indikátoru

U1

Počet nově pořízeného
vybavení

U2

Počet pořízených
informačních systémů

U3

Počet nových produktů

U4

Počet podpořených
pracovníků

U5

Počet podpořených
akademických pracovníků

U6

Počet podpořených
studentů dle typu studijního
programu (bakalářský,
magisterský, doktorský)

U7

Počet uskutečněných
školení, seminářů,
workshopů, konferencí

U8

U9

Počet účastníků školení,
seminářů, workshopů,
konferencí
Počet jednání orgánů,
pracovních či poradních
skupin

U10

Počet poskytnutých služeb
individuální podpory
akademickým pracovníkům

U11

Počet poskytnutých služeb
individuální podpory
studentům

Definice
Celkový počet kusů nově pořízeného vybavení. Vybavením se
rozumí samostatné movité věci (hmotné i nehmotné
podstaty) a soubory těchto věcí se samostatným technickoekonomickým určením, které mají dobu použitelnosti delší
než jeden rok. Započítává se kus/sada s jedním inventárním
číslem.
Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část
zabezpečující cílevědomou a systematickou informační
činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou
uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a
zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující
výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém
upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující
novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního
systému. Za pořízený informační systém je považován i nový
modul stávajícího systému.
Produkty jsou hmotné (např. studijní materiály, analýzy,
studie, metodiky, syntézy, učební pomůcky, vnitřní předpisy,
strategie) nebo nehmotné (např. implementace metodiky).
Počet pracovníků, kteří využívají vybavení, informační
systémy, produkty a služby vytvořené v rámci daného
specifického cíle a vykázané v indikátorech U1, U2 a U3 u
daného specifického cíle.
Počet akademických pracovníků, kteří využívají vybavení,
informační systémy, produkty a služby vytvořené v rámci
daného specifického cíle a vykázané v indikátorech U1, U2 a
U3 u daného specifického cíle.
Počet studentů, kteří využívají vybavení, informační systémy
a produkty vytvořené v rámci daného specifického cíle a
vykázané v indikátorech U1, U2 a U3 u daného specifického
cíle.
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů,
konferencí a ostatních podobných aktivit, jejichž součástí je
rozeslání pozvánky alespoň úzkému okruhu účastníků
(přednášejícím, lektorům, panelistům, posluchačům atd.).
Počet účastníků školení, seminářů, workshopů, konferencí a
ostatních podobných aktivit, které byly vykázány v indikátoru
U7.
Počet zasedání orgánů, pracovních či poradních skupin, která
jsou nezbytná pro dosažení cílů projektu a jsou zajišťovaná
příjemcem.
Počet
poskytnutých
služeb
individuální
podpory
akademickým pracovníkům v oblasti distančních forem
výuky (služba supervizora, pedagogického konzultanta,
kouče atp.). Jedná se o poskytnutou službu (ne podpořené
osoby), kterou využije vysoká škola pro více akademických
pracovníků.
Počet poskytnutých služeb individuální podpory studentům
v oblasti distančních forem výuky (služba supervizora,
pedagogického konzultanta, kouče atp.). Jedná se
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Měrná
jednotka

inventární
číslo

informační
systém

produkt

fyzická
osoba

fyzická
osoba

fyzická
osoba

aktivita

fyzická
osoba
jednání

služba

služba

Kód

Název indikátoru

U12

Počet produktů poradenské
a asistenční podpory

U13

Počet vyhotovených žádostí
o akreditaci studijního
programu

U14

Počet nově vytvořených
studijních programů

U15

Počet nově vytvořených
studijních programů s
alespoň jedním předmětem
vyučovaným v cizím jazyce

U16

Počet studijních programů
akreditovaných pro výuku v
cizím jazyce

U17

Počet nově vytvořených
studijních programů
vyučovaných ve spolupráci s
jinou vysokou školou

Definice
o poskytnutou službu (ne podpořené osoby), kterou využije
vysoká škola pro více studentů.
Absolutní počet podpořených produktů poradenské a
asistenční podpory. Poradenskou a asistenční podporou je
systematická a dlouhodobá činnost vedoucí k začlenění
dotčených skupin do většinové studentské populace a
snížení rozdílů mezi nimi.
Absolutní počet nově vyhotovených žádostí o akreditaci
studijního programu, které byly vytvořeny v rámci
specifického cíle a byly během období řešení projektu
předloženy Národnímu akreditačnímu úřadu podle § 79 odst.
1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
případně k akreditaci dle § 81a-§81d zákona o vysokých
školách (institucionální akreditace).
Absolutní počet nově vytvořených studijních programů.
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí studijní
program akreditovaný Národním akreditačním úřadem
podle § 79 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), případně akreditovaný dle § 81a-§81d
zákona o vysokých školách (institucionální akreditace).
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí i nově
vzniklý program nebo program stávající, ovšem změněný tak,
že změna vedla k nutnosti reakreditace tohoto programu.
Absolutní počet nově vytvořených studijních programů, ve
kterých je alespoň jeden předmět vyučován v cizím jazyce.
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí studijní
program akreditovaný Národním akreditačním úřadem
podle § 79 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), případně akreditovaný dle § 81a-§81d
zákona o vysokých školách (institucionální akreditace).
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí i nově
vzniklý program nebo program stávající, ovšem změněný tak,
že změna vedla k nutnosti reakreditace tohoto programu.
Absolutní počet nově vytvořených studijních programů
akreditovaných v cizím jazyce.
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí studijní
program akreditovaný Národním akreditačním úřadem
podle § 79 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), případně akreditovaný dle § 81a-§81d
zákona o vysokých školách (institucionální akreditace).
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí i nově
vzniklý program nebo program stávající, ovšem změněný tak,
že změna vedla k nutnosti reakreditace tohoto programu.
Absolutní počet nově vytvořených studijních programů, ve
kterých je alespoň jeden předmět vyučován na jiné vysoké
škole případně jiné partnerské instituce (se sídlem v ČR nebo
zahraničí).
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí studijní
program akreditovaný Národním akreditačním úřadem
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Měrná
jednotka

produkt

žádost o
akreditaci

studijní
program

studijní
program

studijní
program

studijní
program

Kód

Název indikátoru

U18

Počet subjektů podílejících
se na zajištění praxe v nově
vytvořených studijních
programech

U19

Počet podpořených
spoluprací a partnerství

U20

Počet služeb poskytovaných
nově příchozími
akademickými pracovníky z
praxe

U21

U22

U23

U24

Počet studentů zapsaných
ke studiu 1. ročníku nově
vytvořených studijních
programů
Počet absolventů prvních
ročníků v nově vytvořených
studijních programech
Počet absolventů nově
vytvořených studijních
programů
Počet nově vytvořených
kurzů celoživotního
vzdělávání

Definice
podle § 79 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), případně akreditovaný dle § 81a-§81d
zákona o vysokých školách (institucionální akreditace).
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí i nově
vzniklý program nebo program stávající, ovšem změněný tak,
že změna vedla k nutnosti reakreditace tohoto programu.
Počet ekonomických subjektů, které spolupracují s vysokou
školou na zajištění praktické výuky v nově vytvořených
profesně zaměřených studijních programech. Spolupráce
musí trvat alespoň po dobu platnosti akreditace studijního
programu.
Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická
osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu,
která je účetní jednotkou.
Partnerství je cílená spolupráce různých subjektů za účelem
sdílení odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v
dané oblasti (vymezené jak regionálně, tak i tematicky) při
realizaci projektů či jejich částí. Partneři projekt společně
vytvářejí, následně se podílí na realizaci věcných
projektových aktivit a dále také vyhodnocují, zda je cíl
projektu skutečně naplňován. Partnerství musí být doloženo
smlouvou o partnerství.
Spolupráce je cílenou spoluprací různých subjektů za účelem
sdílení odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v
dané oblasti při realizaci projektů či jejich částí. Spolupráce
musí být podložena smlouvou. Spolupráce je naplňována
aktivitami, které vedou ke konkrétním výstupům měřeným
příslušnými výstupovými indikátory.
Započítávají se akademičtí pracovníci, kteří vstoupili do
pracovně-právního vztahu u příjemce nejdříve ke dni vydání
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle této výzvy.
Podmínkou je, aby tito pracovníci pracovali v předcházejícím
období alespoň rok i mimo vysokoškolský sektor. Jedná se o
poskytnutou službu (ne podpořené osoby), kterou využije
příjemce k dosažení cílů v rámci tohoto specifického cíle.
Jedna služba se rovná práci jednoho pracovníka pro jeden
projekt.
Počet studentů zapsaných ke studiu studijních programů
nově vytvořených v rámci daného specifického cíle.

Počet absolventů prvních ročníků studijních programů nově
vytvořených v rámci daného specifického cíle.
Počet absolventů studijních programů nově vytvořených
v rámci daného specifického cíle.
Počet nově vytvořených kurzů celoživotního vzdělávání
orientovaných na výkon povolání.
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Měrná
jednotka

ekonomický subjekt

smlouva

služba

fyzická
osoba
fyzická
osoba
fyzická
osoba
kurz

Kód

U25

U26

U27

Definice

Měrná
jednotka

Počet
nově
vytvořených
kurzů
ukončených
mikrocertifikátem
(naplňujících
požadavky
na
microcredentials).

kurz

Počet nově vytvořených kurzů zaměřených na rozšiřování
dovedností (upskilling).

kurz

Počet nově vytvořených kurzů zaměřených na rekvalifikace
(reskilling).

kurz

kurz

Název indikátoru
Počet nově vytvořených
kurzů ukončených
mikrocertifikátem
(naplňujících požadavky na
microcredentials)
Počet nově vytvořených
kurzů zaměřených na
rozšiřování dovedností
(upskilling)
Počet nově vytvořených
kurzů zaměřených na
rekvalifikace (reskilling)

U28

Počet uskutečněných kurzů

Počet uskutečněných kurzů vytvořených a vykázaných
v indikátorech U24, U25, U26 a U27. Pokud je daný kurz
uskutečňován opakovaně, je započten v počtu opakování.

U29

Počet podpořených osob

Počet účastníků kurzů vykázaných v indikátoru U28.

U30

Počet vydaných
mikrocertifikátů u již
existujících kurzů

U31

Počet nově poskytovaných
služeb akademickými
pracovníky - odborníky ze
zahraničí v nově
vytvořených studijních
programech

Počet dokladů o úspěšném absolvování kurzu, které naplňují
požadavky na jednotnou podobu mikrocertifikátu
specifikovanou v rámci specifického cíle C3 a byly vydány u
již existujících kurzů.
Započítávají se akademičtí pracovníci s cizím státním
občanstvím, kteří vstoupili do pracovně-právního vztahu u
příjemce nejdříve ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku dle této výzvy. Podmínkou je, aby tito pracovníci v
předcházejícím období pracovali alespoň rok mimo ČR a
neměli u příjemce žádný pracovní úvazek akademického
pracovníka. Jedná se o poskytnutou službu (ne podpořené
osoby), kterou využije příjemce k dosažení cílů v rámci
tohoto specifického cíle. Jedna služba se rovná práci jednoho
pracovníka pro jeden projekt.
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fyzická
osoba
doklad

služba

