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1. Průběh řešení  
 

Na základě Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro 

roky 2019 – 2020 (dokument MŠMT čj.: MSMT-11452/2018-4), dále jen VIP, bylo 

ČVUT v Praze přiděleno celkem 154 752 tis. Kč. Rozdělení finančních prostředků 

pro jednotlivé roky je uvedeno v tabulce č. 1.  

Tab. 1 

Rok plnění Kapitálové 

prostředky 

 (tis. Kč) 

Běžné 

prostředky 

(tis. Kč) 

Běžné 

prostředky pro 

vnitřní soutěž 

(tis. Kč) 

Přidělené prostředky 

celkem 

(tis. Kč) 

2019 23 522 24 854 19 000 77 376 

2020 23 522 24 854 19 000 77 376 

 

V rámci Institucionálního plánu ČVUT pro roky 2019 – 2020 (dále jen IP) byly 

stanoveny prioritní cíle, které byly dále rozděleny do tematických okruhů, každý 

z nich měl svého garanta a pro každý rok přidělené finanční prostředky. Garanti 

v rámci své působnosti odpovídali za vypsání jednotlivých dílčích úkolů (dále jen 

DÚ) a jejich plnění, měli možnost je průběžně kontrolovat a poukazovat 

přidělené finanční prostředky řešitelům DÚ v závislosti na jejich plnění.  

Přehled rozdělení finančních prostředků IP 2019 – 2020 v absolutních hodnotách 

na jednotlivé prioritní cíle a tematické okruhy je uveden v následující tabulce  

č. 2. 

 

Tab. 2 Rozdělení finančních prostředků IP 2019 – 2020 dle prioritních cílů/ 

tematických okruhů 

Prioritní cíl Téma 

Rozpočet  

2019 [tis. Kč] 

Rozpočet 

2020 [tis. Kč] 

0 Vnitřní soutěž   19 000,00 19 000,00 

1 Zajišťování kvality        

    1 Nákup přístrojů 23 522,00 23 522,00 

2 Diverzita a dostupnost         

    2 Nadaní studenti 1 900,00 1 800,00 

    3 Podpora CŽV  300,00 300,00 

3 Internacionalizace        

    4 Mobilita studentů 11 000,00 11 000,00 

    5 Mobilita pracovníků 1 900,00 1 900,00 

4 Relevance        

    6 CIPS poradenství  500,00 600,00 
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5 

Kvalitní a relevantní 

výzkum, vývoj a inovace       
 

    
7 

Rozvoj podávání 

projektů EU - Program 

C.E.L.S.A. 

1 250,00 

 

1 530,00 

6 

Rozhodování založené na 

datech       
 

    8 Rozvoj IT 17 700,00 17 424,00 

7 Efektivní financování        

    9 

Podpora pasportizace 

objektů GTF 304,00 

 

304,00 

   CELKEM   77 376,00 

 

77 376,00 

 

Procentuální rozdělení finančních prostředků IP 2019 – 2020 podle prioritních 

cílů je graficky znázorněno níže.  

Obr. 1 Procentuální rozdělení prostředků IP 2019 – 2020 podle prioritních cílů 

 

Hodnocení plnění DÚ probíhalo v souladu s VIP a interní Metodikou a systémem 

hodnocení plnění IP (včetně její aktualizace)1 ve 3 fázích: 

- průběžné (u všech DÚ) 

- závěrečné (u všech DÚ) 

- závěrečná kontrola u vzorku vybraných DÚ a vyhodnocení celkového 

průběhu IP za přítomnosti zástupce poskytovatele příspěvku 

 

                                                           
1 Viz PŘÍKAZ REKTORA Č. 4/2021 
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U DÚ tematického okruhu č. 8, Rozvoj IT, se na řízení a vyhodnocení podílela též 

Řídicí komise pod vedením prorektora pro řízení kvality (dříve prorektora pro 

informační systém), garanta tohoto okruhu.  

Plnění jednotlivých DÚ bylo dále pravidelně prezentováno a projednáváno na 

schůzkách proděkanů a pracovníků pro rozvoj ČVUT. 

 

Administrace DÚ probíhala stejně jako v předchozích letech pomocí evidenčních 

karet, které obsahují všechny údaje o realizovaném DÚ včetně stanovených 

cílových kritérií – indikátorů, podle kterých lze kvantifikovat procentuální 

naplnění cílů DÚ. Vždy byla uvedena měrná jednotka a dále její počáteční a 

cílový stav ve sledovaném období.  

Celkem bylo v rámci IP 2019 – 2020 řešeno 70 DÚ, a to 33 v roce 2019 a 37 v roce 

2020 s tím, že období pro realizaci a naplnění cílů DÚ roku 2020 bylo vzhledem 

k pandemii Covid-19 prodlouženo poskytovatelem příspěvku do 30. 6. 2021. 

Z přidělených finančních prostředků bylo v roce 2019 vyčerpáno 100 %, tedy 

58 376 tis. Kč. V rámci přidělených prostředků pro realizaci DÚ v roce 2020 bylo 

vyčerpáno 95,7 %, tedy 55 852 tis. Kč. Celkem bylo v rámci IP vyčerpáno 114 228 

tis. Kč.  

Další část finančních prostředků ve výši 38 000 tis. Kč byla rozdělena formou 

vnitřní soutěže, která byla organizována a vyhodnocena jednotlivými fakultami 

a součástmi v souladu s Metodikou a harmonogramem vnitřní soutěže pro roky 

2019 a 20202. Rozdělení finančních prostředků na vnitřní soutěž v letech 2019 – 

2020 je graficky znázorněno níže. 

Obr. 2 Rozdělení finančních prostředků na vnitřní soutěž 2019 – 2020 

 

                                                           
2 Viz PŘÍKAZ REKTORA Č. 12/2018 A Č. 14/2019 
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Finanční prostředky na realizaci vnitřní soutěže byly v roce 2019 zcela 

vyčerpány. V rámci vnitřní soutěže 2020 nebylo vyčerpáno 13 000 Kč a to v 

případě vnitřní soutěže Fakulty strojní. 

Veškeré změny, ke kterým v průběhu plnění IP došlo, byly řešeny, a v případě 

potřeby konzultovány, s odborem vysokých škol MŠMT. Změny, ke kterým 

v průběhu plnění IP došlo během roku 2019, byly popsány v Průběžné zprávě o 

plnění stanovených cílů institucionálního plánu pro rok 2019, která byla MŠMT 

odevzdána 17. 12. 2019, a nevyžadovaly změnu Institucionálního plánu ČVUT pro 

roky 2019 – 2020. Změny v průběhu plnění cílů DÚ v roce 2020 se týkaly zejména 

úprav rozpočtu jednotlivých DÚ v souvislosti s pandemickou krizí. Jednalo se 

zejména o přesuny finančních prostředků z cestovních náhrad. V rámci těchto 

změn však nedošlo ke změnám indikátorů jednotlivých DÚ, protože prezenční 

aktivity byly nahrazeny distančními formami v minimálně stejné kvalitě a 

rozsahu jako v původním plánu DÚ.  

 

2. Přehled o řešení IP  
 

Jak bylo uvedeno výše, byly finanční prostředky na plnění 7 prioritních cílů IP 

rozděleny v rámci 14 tematických okruhů, za které zodpovídali jednotliví 

garanti, prorektoři ČVUT.  

 

Zajišťování kvality 

Garant: Prorektorka pro rozvoj a strategie 

Investiční prostředky byly v rámci tohoto prioritního cíle v letech 2019 – 2020 

určeny na nákup přístrojů, techniky a technologií a rozděleny jednotlivým 

fakultám/součástem podle dosažených bodů ukazatele RIV a K. Každá fakulta 

měla k dispozici 1 000 tis. Kč a každý vysokoškolský ústav 500 tis. Kč s tím, že 

zbylé prostředky byly rozděleny podle dosažených bodů ukazatele RIV a K. 

Fakulty/součásti zpracovaly pro každý svůj investiční požadavek DÚ. 

V roce 2019 bylo realizováno celkem čtrnáct DÚ, zaměřených především na 

oblast rozvoje kvality přístrojové základny. Dále byly prostředky využity pro 

modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení. Všechny projekty byly splněny a 

dosáhly plánovaných cílů. 

V roce 2020 bylo řešeno celkem třináct DÚ s cílem pokračovat v rozvoji 

přístrojové základny s důrazem na zvyšování kvality studia a jeho prostředí. Byly 

pořízeny například výukové pracovní stanice či senzory fyziologických veličin. 

Všechny projekty byly splněny a dosáhly plánovaných cílů. V důsledku snížení 

cen při výběrových řízení zůstalo nevyčerpáno 50 tis. Kč investičních prostředků. 
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Diverzita a dostupnost 

Garant: Prorektorka pro bakalářské a magisterské studium 

V rámci tohoto prioritního cíle byly v období 2019 – 2020 řešeny dva tematické 

okruhy. Jedním byla podpora mimořádně nadaných studentů, kteří se 

v budoucnu mohou stát excelentními vědeckými kapacitami či členy špičkových 

a mezinárodně uznávaných vědeckých týmů, druhým tématem bylo celoživotní 

vzdělávání s ohledem na vytvoření nové metodiky řízení kurzů a přístupu k CŽV.  

Nadaní bakalářští či magisterští studenti byli podpořeni a motivováni k dalšímu 

rozvoji svých kompetencí přiznáním mimořádných či účelových stipendií.  

Finanční prostředky byly alokovány v úzké spolupráci se studijními proděkany 

součástí. Celkem bylo v letech 2019 – 2020 podpořeno 512 studentů.  

Dalším DÚ v této oblasti je Podpora celoživotního vzdělávání, který navazuje na 

DÚ realizované v předešlých letech, které z důvodu rozšířených požadavků 

MŠMT, ale i zákonných norem, cílily na vytvoření nového softwaru podporujícího 

zpracování dat v oblasti evidence účastníků CŽV, administraci kurzů a programů 

CŽV a statistické zpracování výstupů pro výkazy U3V, výroční zprávy o činnosti, 

zprávy o vnitřním hodnocení, sebehodnotící zprávy apod.). V letech 2019 – 2020 

byl vytvořen Portál CŽV, spuštěna aplikace pro evidenci účastníků CŽV, vytvořen 

systém pro přímou úhradu kurzů CŽV včetně jeho propojení s aplikací FIS, 

generování osvědčení o absolvování kurzů/programů a tiskových sestav 

statistických výstupů. 

 

Internacionalizace 

Garant: Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium, resp. Prorektor 

pro zahraniční vztahy  

Jednou z nejdůležitější oblastí rozvoje celé univerzity, ale i jejích pracovníků, je 

bezesporu zapojení do mezinárodních struktur s možností získání zahraničních 

zkušeností a prohloubení internacionalizace života univerzity s dopadem na 

zvýšení kvality vzdělávacího procesu. V rámci naplnění prioritního cíle 

Internacionalizace byly proto podpořeny dva, resp. čtyři DÚ, zaměřené na 

mobilitu studentů a pracovníků napříč ČVUT. Navázaly tak na dlouhodobě 

osvědčený model vysílání studentů na zahraniční partnerské univerzity na 

základě uzavřených bilaterálních dohod o výměnách studentů. Podpořeny byly 

též výjezdy pedagogů z ČVUT do zahraničí i příjezd zahraničních osobností.  

V obou letech bylo na podporu internacionalizace vyčleněno téměř 17 % 

z celkových finančních prostředků IP.  

V roce 2019 bylo v rámci DÚ Mobilita studentů podpořeno stipendiem celkem 

203 studentů. Studenti byli vybíráni na základě úspěšnosti v jazykových testech 
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pro jedno a dvousemestrální studijní pobyty, zejména na mimoevropských 

institucích (USA, Tchaj-wan, Singapur, Jižní Korea, Austrálie, Japonsko, Kanada). 

V rámci DÚ Mobilita pracovníků bylo přijato a podpořeno celkem 12 zahraničních 

akademických pracovníků a do zahraničí vyjelo z ČVUT 9 akademických 

pracovníků, tedy o 3 více než bylo původně plánováno. 

Všechny finanční prostředky alokované pro rok 2019 byly rozděleny a cíle 

naplněny.  

Cílem v roce 2020 bylo navázat stejnojmennými DÚ na úspěšné mobility 

studentů i pracovníků z předešlého roku a dále prohloubit internacionalizaci 

ČVUT. Tento záměr však díky pandemii Covid-19 a nemožnosti volného pohybu 

osob nebyl naplněn. Alokované prostředky ani cíle nemohly být tudíž vzhledem 

k vnějším okolnostem naplněny.  

 

Relevance 

Garant: Prorektorka pro bakalářské a magisterské studium 

Tomuto prioritnímu cíli byly v období 2019 – 2020 v rámci tematického okruhu 

CIPS poradenství věnovány dva DÚ, jejichž cílovou skupinou byli především 

studenti, zaměstnanci studijních oddělení a doktorandi, podílející se na výuce. 

Cílem byla prevence předčasného ukončení studia a podpora úspěšnosti ve 

studiu a profesní kariéře s ohledem na vyrovnání rozdílů v oblasti sociální, 

národnostní, ekonomické a intelektuální. Centrum poradenských a informačních 

sužeb Rektorátu ČVUT se soustředilo na zavedení nových poradenských služeb 

v psychologické oblasti (např. podpora v náročných situacích, prevence 

závislosti na PC, osobnostní rozvoj studentů a doktorandů), a to i pro zahraniční 

studenty v anglickém, německém a francouzském jazyce. Dále bylo cíleno i na 

oblast podpory vyrovnaného postavení studentek, koučování nebo poradenství 

v oblasti řečového projevu. Podpořena byla i aktivita zaměřená na koučování a 

zvyšování kompetencí studijních referentek pro práci se studenty. Byly 

aktualizovány a inovovány webové stánky centra.  

Během roku 2019 byl na tento prioritní cíl věnováno 0,6 % celkové výše 

finančních prostředků v rámci IP, v roce 2020 bylo CIPS poradenství podpořeno 

oproti 2019 částkou o 100 tis. Kč vyšší, tedy 600 tis. Kč.  

Finanční prostředky alokované na DÚ realizovaný v roce 2019 i 2020 byly 

vyčerpány a cíle naplněny.  

 

Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace 

Garant: Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium 

V prioritním cíli Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace, byla i v období 

2019 – 2020 podpořena aktivita, která má za cíl internacionalizovat vědu na 

ČVUT, a to podporou přípravy mezinárodních vědeckých projektů účastí ČVUT 

v programu C.E.L.S.A.. Mezinárodní sdružení CELSA (Central Europe Leuven 
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Strategic Alliance) je vedené Katolickou univerzitou v belgické Lovani. V roce 

2019 byly v rámci programu realizovány tři projekty CELSA a byly podány první 

společné žádosti o dotaci v rámci EU. Podpora projektů CELSA pokračovala i 

v roce 2020, kdy byly i navzdory nepříznivé pandemické situaci realizovány tři 

projekty spolupráce (FA, FEL, FS), výsledkem projektů pak byl jeden udělený a 

dva další podané mezinárodní projekty. 

Alokované finanční prostředky na tento prioritní cíl byly vyčerpány a cíle 

naplněny. 

 

Rozhodování založené na datech 

Garant: Prorektor pro informační systém (nyní Prorektor pro řízení kvality) 

Další nedílnou součástí je úplná a uživatelsky dostupná datová infrastruktura, 

která je klíčem pro zajištění kvality a vyhodnocení navržených opatření v rámci 

strategického řízení ČVUT. Její sestavování musí respektovat veškeré požadavky 

na ochranu osobních údajů spolu se zajištěním celého systému proti vnějším 

zásahům. K vybudování tohoto systému, který je postavený na provázání a 

komunikaci všech zapojených částí, je potřeba vysoká časová, odborná a 

finanční investice. 

Právě z důvodu náročnosti bylo v rámci IP do tohoto prioritního cíle v období 

2019 – 2020 alokováno téměř 23 % finančních prostředků.  

V roce 2019 bylo realizováno 12 DÚ, zaměřených, např. na implementaci 

legislativních změn v oblasti ochrany osobních údajů či kyberbezpečnosti, na 

zkvalitnění uživatelského prostředí díky přístupům API, na rozvoj funkcionalit, 

např. v aplikaci Mobility nebo studijním informačním systému KOS, ale i 

implementaci nové verze systému Anketa ČVUT, která umožní zajistit zpětnou 

vazbu pro Vedení ČVUT s ohledem na efektivní strategické řízení a rozhodování. 

V roce 2020 bylo podpořeno celkem 16 DÚ, zaměřených na implementaci 

legislativních změn v oblasti kyberbezpečnosti nebo podporu elektronického 

podpisu pomocí kvalifikovaného certifikátu. 

Finanční prostředky alokované na podporu tohoto prioritního cíle byly též 

vyčerpány a cíle naplněny. 

 

Efektivní financování  

Garant: Prorektorka pro výstavbu 

Vzhledem ke stále omezenějším finančním zdrojům je tento prioritní cíl velmi 

významný a z hlediska efektivního strategické řízení rozvoje univerzity velmi 

důležitý. Projektové plány a zásobníky jsou pro další rozvoj nezbytné, stejně jako 

je nutné znát detaily stávajícího stavu. Proto byl v roce 2019 podpořen DÚ 

Pasportizace objektů GTF, jehož cílem bylo vytvořit nástroj pro účelné 

hospodaření s majetkem. DÚ je zároveň i jedním z podkladů pro generel ČVUT. 
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V rámci tohoto DÚ byly stanoveny konkrétní podmínky pro digitalizaci z hlediska 

evidence a pasportizace majetku ČVUT, byly popsány podmínky GTF a BIM a 

definováno jejich propojení.  

V roce 2020 byl realizován navazující DÚ, jehož cílem byla podpora digitalizace 

při administraci veřejných zakázek v investiční výstavbě. 

Finanční prostředky určené na podporu obou výše uvedených DÚ byly vyčerpány 

a cíle naplněny.  

 

3. Vyhodnocení jednotlivých dílčích úkolů  
 

Vyhodnocení jednotlivých DÚ bylo provedeno srovnáním předpokládané (tj. 

plánované) a skutečné hodnoty změny příslušného indikátoru. Poměr mezi 

dosaženou a plánovanou změnou byl pak převeden na procenta. Plnění 

indikátorů jednotlivých projektů realizovaných v letech 2019 – 2020 je 

znázorněno v následujících tabulkách č. 3 a č. 4. 

Tab. 3 

Institucionální plán ČVUT pro rok 2019 

  

Poskytnuté finanční prostředky 
Naplnění stanovených 

cílů/indikátorů 

Kapitálové  Běžné Výchozí stav 
Cílový 

stav 

č. DÚ Název DÚ [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] 

1 

Vybudování aktivního 

záložního napájení hlavních 

řídících uzlů IT infrastruktury 

FSv 

3 680 0 0 100 

2 
Rozvoj přístrojové základny na 

FS  
2 971 0 0 100 

3 Nákup přístrojů FEL 4 245 0 0 100 

4 
Nové přístrojové vybavení pro 

výuku na FJFI 
2 564 0 0 100 

5 
Podpora studijního prostředí a 

laboratoří FA 
1 830 0 0 100 

6 
Nákup přístrojového vybavení 

na FD  
1 431 0 0 100 

7 

Materiální zajištění předmětů 

z oblasti inženýrství a 

informatiky pro studijní obory 

BMT, OPT, FYZ, BMI, BMKI a 

PMB na FBMI  

1 439 0 0 100 

8 
Inovace a rozšíření počítačové 

sítě FIT  
1 407 0 0 100 

9 
Přístrojové vybavení pro 

zkoušení cementů 
707 0 0 100 

10 

Modernizace tiskových 

zařízení pro akademické 

pracovníky, dovybavení PC 

učebny klimatizací 

639 0 0 100 
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11 

Modernizace a inovace 

zařízení pro zvyšování fyzické 

zdatnosti studentů a podpora 

hendikepovaných 

500 0 0 100 

12 

Modernizace Centrální 

detektorové a analytické 

laboratoře 

917 0 0 100 

13 

Základní infrastruktura pro 

výzkumně-výukovou plochu 

pro experimentální stavby  

556 0 0 100 

14 

Komunikační a přístupový 

systém pro výuková 

pracoviště zapojená do 

spolupráce s průmyslem, 

vyžadujícím garanci 

zabezpečení 

636 0 0 100 

15 Nadaní studenti 0 1 900 0 239 

16 Podpora CŽV 0 300 0 100 

17 Mobilita studentů 0 11 000 0 100 

18 Mobilita pracovníků 0 1 900 0 125 

19 CIPS poradenství  0 500 0 100 

20 
Rozvoj podávání projektů EU - 

Program C.E.L.S.A. 
0 1250 0 100 

21 

Legislativní úpravy spojené se 

studiem a zavedení 

funkcionalit pro speciální role 

0 2500 0 100 

22 Nový webový KOS - 3. etapa 0 2900 0 100 

23 

Nový webový KOS (doplnění 

přidaných rozdílových 

funkcionalit) 

0 1200 0 100 

24 

Konsolidace služeb 

autentizace, autorizace, 

identifikace - role 

0 2900 0 100 

25 Anketa nová, podpora kvality 0 900 0 100 

26 API ČVUT 0 800 0 100 

27 Hodnocení kvality VaV  0 2000 0 100 

28 Rozvoj trvalé udržitelnosti  0 1 200 0 100 

29 
Mobility - rozvoj funkcionalit 

pokračování 
0 400 0 100 

30 
Implementace zákona o 

kybernetické bezpečnosti 
0 1 200 0 100 

31 Podpora studijních procesů 0 700 0 97,5 

32 
Rozvoj IS/IT fakult a součástí 

ČVUT- doplnění funkcionalit IS 
0 1 000 0 100 

33 
Podpora pasportizace objektů 

GTF 
0 304 0 100 

CELKEM bez vnitřní soutěže 23 522 34 854 0 100 

 Vnitřní soutěž 0 19 000   

CELKEM 25 000 77 376   

 

plnění > 100 %   

plnění < 100 %   
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Tab. 4  

Institucionální plán ČVUT pro rok 2020 

  

Poskytnuté finanční prostředky 
Naplnění stanovených 

cílů/indikátorů 

Kapitálové  Běžné Výchozí stav 
Cílový 

stav 

č. DÚ Název DÚ [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] 

1 
Podpora vybavení laboratoří 

a učeben FSv 
3 615 0 0 100 

2 
Rozvoj přístrojové základny 

na FS  
2 925 0 0 100 

3 Nákup přístrojů FEL 4 346 0 0 100 

4 
Nové přístrojové vybavení 

pro výuku na FJFI 
2 533 0 0 100 

5 
Podpora studijního prostředí 

a laboratoří FA 
1 783 0 0 100 

6 
Nákup přístrojového 

vybavení na FD  
1 416 0 0 100 

7 

Materiální zajištění předmětů 

zejména v oborech Bc.ICTM a 

nově akreditovaných 

programů 

1 434 0 0 100 

8 
Podpora laboratorního 

vybavení FIT 
1 430 0 0 100 

9 

Zařízení pro zkoušky 

mrazuvzdornosti stavebních 

hmot 

703 0 0 100 

10 
Síťové tiskárny a obnova AV 

techniky v PC učebně 
650 0 0 100 

11 

Modernizace a inovace 

zařízení pro zvyšování fyzické 

zdatnosti studentů a podpora 

hendikepovaných 

501 0 0 100 

12 

Modernizace Centrální 

detektorové a analytické 

laboratoře 

931 0 0 100 

13 
Centrální prezentační systém 

vědeckých výsledků a aktivit 
675 0 0 100 

14 
Nákup knižního skeneru 

velikosti formátu A2 
580 0 0 100 

15 Nadaní studenti 0 1 800 0 273 

16 Podpora administrace CŽV 0 300 0 100 

17 Mobilita studentů 0 11 000 0 68,9 

18 Mobilita pracovníků 0 1 900 0 9 

19 CIPS poradenství  0 600 0 100 

20 
Rozvoj podávání projektů EU 

- Program C.E.L.S.A. 
0 1530 0 100 

21 PKI implementace dle Eidas 0 2000 0 100 
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22 ACS-přístupový systém K4 0 900 0 100 

23 Hodnocení kvality VaV  0 2 800 0 100 

24 
Technologický rozvoj 

aplikace KOS 
0 1 500 0 100 

25 
Studium-úpravy dle zákona a 

vnitřních směrnic 
0 1 000 0 100 

26 Rekonstrukce eduroam 0 750 0 100 

27 
PGS-podpora elektronického 

zpracování stipendií 
0 600 0 100 

28 UserMap-emaily 0 857 0 100 

29 

Nový webový KOS (doplnění 

přidaných rozdílových 

funkcionalit) 

0 1 500 0 100 

30 
BOOK-analýza náhrady 

systému 
0 200 0 100 

31 
Modernizace aplikace 

mobility 
0 1 500 0 100 

32 API ČVUT 0 700 0 100 

33 
Zvýšení bezpečnosti serverů 

IS ČVUT 
0 750 0 100 

34 Konsolidace služeb AAI -IdM 0 1 300 0 100 

35 

Revitalizace institucionálního 

repozitáře "Digitální 

knihovna ČVUT" 

0 567 0 100 

36 

Rozvoj IS/IT fakult a součástí 

ČVUT - doplnění funkcionalit 

IS 

0 500 0 100 

37 
Podpora digitalizace v 

administraci VZ ve výstavbě 
0 300 0 100 

CELKEM bez vnitřní soutěže 23 522 34 854 0 100 

65 Vnitřní soutěž 0 19 000   

CELKEM 25 000 77 376  
 

 

 

plnění > 100 %   

plnění < 100 %   

 

V rámci 33 DÚ řešených v roce 2019 bylo: 

 

 

na 100 % splněno             
 

30 DÚ 

na  více než 100 %                     2 DÚ 

na méně než 100 %               1 DÚ 

 

 

V rámci 37 DÚ řešených v roce 2020 bylo: 
 

 

na 100 % splněno             
 

 34 DÚ 

na  více než 100 %                       1 DÚ 
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na méně než 100 %                 2 DÚ 

 

 

 

4. Vyhodnocení IP 
 

 Soulad IP s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT pro roky 2016 

až 2020 a Plány realizace strategického záměru ČVUT pro roky 2019 a 2020 

byl zabezpečen tak, že vybrané DÚ směřovaly do oblastí, které byly 

v uvedených dokumentech stanoveny jako prioritní a současně rozvojové. 

Prioritní oblasti (cíle) jsou uvedeny v tabulce 2 (str. 3), jejich procentuální 

podíl na obrázku 1 (str. 4). Vnitřní soutěž uvedená v tabulce 1 (str. 3) byla 

povinnou součástí IP 2019 a 2020.  

 Přehledné zpracování dosažených cílů/stanovených indikátorů za roky 

2019 a 2020, porovnání výchozích a cílových hodnot příslušných ukazatelů 

výkonu je uvedeno v tabulkách č. 3 a č. 4 (str. 10 až 13). Pro vyhodnocení 

plnění IP bylo použito vyhodnocení podle průměrného procentuálního 

splnění plánu za celou univerzitu jako prostý průměr splnění všech DÚ. 

Použitý výpočet je popsán v kapitole 5. 

 

5. Metodika výpočtu procentního plnění IP  
 

Výpočet hodnocení indikátorů je realizován dle následujících pravidel: 

 

 Pro DÚ bylo vypočteno procento plnění z uvedených indikátorů a 

jejich celkové průměrné procento plnění. 

 Obsah indikátorů a jejich plnění odpovídá sumárně jednotlivým 

koordinovaným aktivitám. 

 Pokud nejsou indikátory v Kartě DÚ nastaveny, jsou vzata % plnění 

z průběhu řešení k 31. 10. 2019 a 31. 10. 2020. 

 

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒑𝒓ů𝒎ě𝒓 =
∑ (𝒑𝒍𝒏ě𝒏í_𝑫𝑼𝒊)𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

6. Závěr 
 

Z předložených údajů vyplývá, že prioritní cíle IP byly pro roky 2019 a 2020, až na 

výjimky, v jednotlivých tematických okruzích vztahujících se k Plánům realizace 

strategického záměru ČVUT pro rok 2019 a 2020 v dílčích úkolech i v celku 

splněny.  
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Plánované cíle IP pro rok 2019 byly z hlediska realizace jednotlivých DÚ splněny 

na 104,89 %, respektive 99,92 %.  

Plánované cíle IP pro 2020 byly z hlediska realizace jednotlivých DÚ splněny na 

101,38 %, respektive 96,70 %.  

 

Stanovená výše podílu poskytnutých prostředků v dělení na kapitálové, běžné 

prostředky a vnitřní soutěž byla dodržena v souladu se schváleným IP 

a s podmínkami VIP.   

 

Nečerpané finanční prostředky ve výši 2 530 tis. Kč budou převedeny do FPP a 

FRIM.  

 

Z prostředků IP bylo v souladu s podmínkami MŠMT, stanovenými ve VIP, 

vyčleněno 38 000 tis. Kč na vnitřní soutěž 2019 a 2020. Ta byla v obou letech 

organizována a vyhodnocena jednotlivými fakultami a součástmi na základě 

Metodiky a harmonogramu vnitřní soutěže pro daný rok. Vyhodnocení proběhlo 

formou oponentních řízení na jednotlivých fakultách a součástech, současně 

bylo konstatováno, že jednotlivé projekty vnitřní soutěže byly splněny a finanční 

prostředky vyčerpány v souladu s pravidly. Nevyčerpáno zůstalo 13 tis. Kč, tyto 

finanční prostředky budou převedeny do FPP. 

 

Dokumentace k plnění jednotlivých DÚ IP 2019 – 2020 je k dispozici na Odboru 

rozvoje RČVUT v Praze a na Intranetu ČVUT. 

 

Tato zpráva je současně podkladem pro Výroční zprávu o činnosti ČVUT za rok 

2020 a 2021 a byla projednána Vedením ČVUT, Grémiem/Kolegiem rektora, 

Vědeckou radou ČVUT, Akademickým senátem ČVUT a Správní radou ČVUT. 

 


