
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 750

Čerpáno

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1. Analýza aktuálního 

stavu nabídky a 

realizace virtuálních 

mobilit na jednotlivých 

vysokých školách.  

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

3. Analýza 

studentského zájmu o 

virtuální mobility 

4. Analýza 

problematických 

oblastí virtuálních 

mobilit z pohledu 

managementu 

vysokých škol, 

administrativy 

vysokých škol a 

akademických 

pracovníků.

Název projektu: Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností rozvoje na vysokých školách 

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

e) rozvoj internacionalizace vysokých škol

Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

750 0

224 491 301, 731 489 090 224 491 660

vratislav.kozak@ruk.cuni.cz diana.sykorova@ruk.cuni.cz

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Tento cíl koordinován zástupci UHK: V březnu a dubnu proběhla příprava dotazníku na UHK, tento dotazník byl následně 

rozeslán ostatním VŠ. Na UHK byl dotazník vyplněn ve spolupráci se zahraničními odděleními fakult (4). Sběr vyplněných 

dotazníků proběhl do poloviny května a následně byl vyhodnocen. K dispozici jsou jak vyplněné dotazníky jendotlivých VŠ, tak 

celková prezentace. Prezentace s analýzou aktuálního stavu byla uvedena v rámci setkání univerzit a to 22.6. 2021, došlo na 

představení a shrnutí výsledků zjišťování na jednotlivých vysokých školách, diskuzi a sdílení dobré praxe. Toto setkání proběhlo 

online (MS Teams) s ohledem na omezené možnosti setkávání a kromě zástupců VŠ se také účastnili zástupci NAÚ, MŠMT a 

DZS.

Cíl byl splněn.

Tento cíl koordinován zástupci UK: UHK od UK obdržela připravený dotazník k legislativnímu ukotvení virtuálních mobilit. Ten 

byl na UHK vyplněn ve spolupráci se zahraničními oddlěními fakult (4), v součinnosti s právním oddělením a oddělením kvality 

UHK v březnu. K dispozici je vyplněný dotazník za UHK. Tento dotazník UHK byl odeslán zpět na UK k dalšímu zpracování v 

dubnu. Zástupci UHK se pak účastnili setkání zapojených univerzit k tomuto tématu. Setkání k legislativě také proběhlo online s 

ohledem na omezené možnosti setkávání a to 28.4. 2021. Prezentace připravená zástupci UK zahrnovala vymezení pojmu 

"virtuální mobilita", analýzu dokumentů na evropské úrovni, analýzu národních předpisů a strategických materiálů MŠMT, 

analýzu předpisů VŠ, oblast ochrany osobních údajů a nakonec proběhla diskuze. 

Cíl byl splněn

Tento cíl byl koordinován zástupci OU: cílem bylo 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 proběhla cestou realizace společného dotazníkového šetření mezi 

studenty na jednotlivých vysokých školách. Obsah dotazníkového šetření byl připraven ve spolupráci zapojených vysokých škol 

koordinátorem této aktivity (OU). Sběr dat proběhl podle pokynů koordinátora této dílčí aktivity na jednotlivých vysokých 

školách. Péčí koordinátora pak proběhlo společné zpracování dat dotazníkového šetření. Vznikla tak 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 buly představeny a diskutovány na třetím workshopu, který proběhl online s 

ohledem na rizika související s pandemií 21.9.2021.

Mgr. Vratislav Kozák Mgr. Diana Sýkorová

Univerzita Karlova Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36, www.cuni.cz Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36, www.cuni.cz

Tento cíl byl koordinován zástupci UHK:  Cílem je identifikovat problematická místa z pohledu aktérů zapojených na VŠ. Na jaře 

2021 jsme na UHK připravili pokyny pro realizaci analýzy formou fokusních skupin na každé univerzitě a tato forma realizace vč. 

navrženého průběhu a struktury rozhovorů byla odsouhlasena v rámci zapojených univerzit. Fokusní skupiny se soustředily na 

indentifikaci prolémových oblastí a témat z pohledu různých aktérů na VŠ vtažených do problematiky virtuálních mobilit. 

Setkání fokusních skupin byla realizovaná na UHK v červnu a v září 2021. Setkání se uskutečnila prezenčně a byla nahrávána pro 

účely přepisu záznamu a vyhodnocení. Setkáních se účastnili zástupci managementu, akademici, administrativní pracovníci a 

také studentky, kteří se virtuální mobility již účastnily.

mailto:vratislav.kozak@ruk.cuni.cz
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5. Sdílení dobré praxe 

se zahraničními 

vysokými školami

Plnění  výstupů 

projektu
Dílčí zpráva o 

současném stavu 

virtuálních mobilit na 

dané VŠ

Dílčí analýza legislativy 

a dokumentů k 

problematice 

virtuálních mobilit a 

návrh následných 

opatření

Dílčí analýza 

studentského zájmu o 

virtuální mobility na 

úrovni VŠ

Dílčí analýza 

problematických oblastí 

virtuálních mobilit

Koncept rozvoje 

virtuálních mobilit na 

úrovni VŠ na základě 

sdílení dobré praxe v 

ČR i zahraničí

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Dílčí zpráva byla na úrovni UK zpracována a vyhodnocena. UK koordinátorovi výstupu dodala přehled svého stavu vzhledem k 

pojetí virtuálních a hybridních mobilit v posledních dvou letech. 

Analýza proběhla v komplexním měřítku. UK koordinovala tento výstup za všechny projektové členy, tzn. Nasbírali jsme od nich 

potřebné podklady a provedli analýzu na celonárodní úrovni. Analýza probíhala na evropské (dokumenty Evropské komise a 

přední evropské sítě a asociace), národní (dokumenty MŠMT) i institucionální úrovni. 

Analýza zájmu studentů UK byla provedena formou dotazníkového šetření. Návratnost dotazníků byla více než uspokojivá, 

podobně jako výsledky. 

Problematické oblasti virtuální mobility na UK byly analyzovány diskusním formátem několika fokusních skupin. Na úrovni UK 

byly problémy rozděleny na otázku finanční, otázku IT zázemí, udržitelnosti iniciativy a motivační faktor pro akademické 

pracovníky. 

UK má celou řadu zahraničních partnerů, se kterými má ve zvyku sdílet dobrou praxi a mapovat tamní zpracování konceptů, 

jako je virtuální mobilita. Proto i v tomto tématu došlo ke sdílení stávající praxe a předání informací dále koordinující instituci. 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

Tento cíl byl koordinován zástupci UHK: sdílení dobré praxe se zahraničními vysokými školami bylo součástí závěrečného 

dvoudenního setkání v listopadu. Setkání se konalo v hybridní formě, kdy dorazila většina zástupců zapojených VŠ, ale s 

ohledem na podmínky setkávání, se někteří nemohli/nepreferovali dostavit prezenčně. Proto část setkání byla přenášena přes 

MS Teams. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou jsme vytipovali 5 zahraničních expertů, které jsme oslovili. Jednalo se o 

experty z Hague University of Applied Science (NL), z University of Warsaw (PL) a Comenius University Bratislava, Technical 

University of Košice (SK). Setkání se také účastnili zástupci z UHK, z Fakulty Informatiky a Managementu a z Filozofické Fakulty 

a sdíleli své poznatky ze svých projektů, které se zaobírali právě virtuálními mobilitami. Na konci setkání se zahraniční experti 

sešli se zájemci ze zapojených VŠ u kulatých stolů, aby probrali své zkušenosti a porovnali přístupy v jiných zemích. Shodli se, že 

situace je v různých evropských zemích podobná. Všichni vidí smysl v tom, aby se VM/BM standardně zařadily jako možnost 

výměných pobytů. 

Zahraniční a tuzemské pracovní cesty se z velké části 

neuskutečnily

Z důvodu trvající pandemie byla většina plánovaných 

zahraničních cest zrušena (většinou od přijímací instituce).

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
750 710 -40 -5%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 465 465 0 0%

2.2

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)

0 0 0 0%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

157 156 -1 0%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
14 14 0 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 60 60 0 0%

2.6 Cestovní náhrady 46 7 -39 -5%

2.7 Stipendia 8 8 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
750 710 -40 -5%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

156

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

14

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

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.

465

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.

Služby a náklady nevýrobní – finanční prostředky budou využity na: pronájem prostor, 

organizační zajištění akcí, tiskové a grafické služby (instruktážní a metodické materiály) 

apod.

60

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).

7

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.

8



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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.


