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1. Průběh řešení  
 

Na základě Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro 

rok 2021, dále jen VIP, bylo ČVUT v Praze přiděleno celkem 100 976 tis. Kč, z toho 

16 950 tis. Kč kapitálových (investičních) a 84 026 tis. Kč běžných(neinvestičních

) finančních prostředků 

Jednotlivé projekty byly zpracovány v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro 

rok 2021 (dále jen IP 2021), projednaného dne 21. 1. 2021 s MŠMT na základě 

stanovených strategických cílů ČVUT vycházejících ze Strategického záměru 

MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, Strategického záměru 

ČVUT 2021+ a Plánu realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2021. 

Projekty byly realizovány a hodnoceny v souladu s interní Metodikou hodnocení 

plnění a financování projektů IP 2021, vydané jako Příkaz rektora č. 5/2021 a 

řízeny dle organizační struktury, v jejímž čele stál garant projektu, který 

odpovídal za naplňování projektových cílů a indikátorů a který byl zároveň 

zodpovědný za efektivní využití a čerpání finančních prostředků na realizaci 

projektů včetně jejich průběžné/ závěrečné kontroly. Přehled rozdělení 

finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních cílů IP 2021 je uveden 

v následující tabulce č. 2. Rozpočet byl koncipován a dodržen v souladu 

s podmínkami VIP, určujícími min. a max. % podíl finančních prostředků na 

realizaci jednotlivých PC a zároveň max. % podílu investičních finančních 

prostředků na celkové alokované částce. 

 

Tab. 2 Rozdělení finančních prostředků IP 2021 dle prioritních cílů 

Prioritní cíl 

Plánovaný 

rozpočet 2021  

[v tis. Kč] 

Finální rozpočet 

2021  

[v tis. Kč] 

Finální 

rozpočet 2021 

(v %) 

1 

Rozvíjet kompetence přímo 

relevantní pro život a praxi v 21. 

století 3 550 3 550 

 

4 

2 

Zlepšit dostupnost a relevanci 

flexibilních forem vzdělávání   20 970 

 

22 236 

 

22 

3 

Zvýšit efektivitu a kvalitu 

doktorského studia            1 800 

 

1 800 

 

2 

5 

Budovat kapacity pro strategické 

řízení vysokého školství                 31 456 27 989 

 

27 

6 

Snížit administrativní zatížení 

pracovníků vysokých škol, aby se 

mohli naplno věnovat svému poslání          25 650 

 

 

26 850 

 

 

27 

7 Internacionalizace          13 200 

 

13 200 

 

13 

8 Další    4 350 5 351 5 

   CELKEM   100 976 100 976 100 
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Obr. 1 Grafické znázornění % rozdělení prostředků IP 2021 dle prioritních cílů 

 

Ke změnám v plánované alokaci rozložení finančních prostředků v rámci 

jednotlivých prioritních cílů IP 2021 a jejich finálním využitím došlo na základě 

průběžného vyhodnocování realizace jednotlivých projektů, jejich vzájemného 

provázání a synergických efektů a zejména posouzení efektivního využití 

přidělených finančních prostředků. 

 

Hodnocení plnění cílů jednotlivých projektů probíhalo před Řídící komisí IP 2021 

ve 3 fázích: 

- průběžné (u všech projektů) 

- závěrečné (u všech projektů) 

- závěrečná kontrola u vzorku vybraných projektů a vyhodnocení celkového 

průběhu IP 2021 za přítomnosti zástupce poskytovatele příspěvku 

  

Průběh řešení projektů byl prezentován a konzultován i s věcně příslušným 

komisemi AS ČVUT.  

 

Projekty byly administrovány obdobně jako v předchozích letech pomocí 

projektových formulářů, které byly pro potřeby IP 2021 upraveny tak, aby 

obsahovali kompletní údaje o realizovaném projektu. Tedy kromě stanovených 

cílových kritérií – indikátorů, podle kterých bylo možné kvantifikovat 

procentuální naplnění cílů jednotlivých projektů (s uvedením měrné jednotky, 

počátečního a cílového stavu), i položkový rozpočet, harmonogram, složení 

projektového týmu, popis možných rizik či přínos projektu a změny v průběhu 

jeho řešení.  
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V rámci IP 2021 bylo řešeno celkem 34 projektů. Z celkové částky přidělených 

finančních prostředků pro realizaci projektů bylo v roce 2021 vyčerpáno 94,5%, 

tedy 95 402 tis. Kč.  

Veškeré změny, ke kterým v průběhu realizace jednotlivých projektů došlo, byly 

řešeny průběžně s ohledem na naplnění prioritních cílů IP 2021 a cílů projektů a 

aby byly přidělené finanční prostředky efektivně a smysluplně vynaloženy. Tyto 

změny se týkaly zejména přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými 

položkami rozpočtů v konkrétních projektech. K přesunům nejčastěji docházelo 

v souvislosti s pandemickou krizí (krácení cestovních náhrad, mzdových 

nákladů). V rámci těchto změn však nedošlo ke snížení počtu původně 

plánovaných indikátorů jednotlivých projektů. Indikátory byly upraveny tak, aby 

bylo možné podpořit a dosáhnout cílů projektů (např. plánované prezenční 

aktivity byly nahrazeny distančními formami v minimálně stejné kvalitě a 

rozsahu jako v původně plánovaných projektech, eventuelně byly nahrazeny 

jinými aktivitami podporujícími cíle projektů).  

Žádné změny, ke kterým v průběhu plnění projektů došlo, nevyžadovaly změnu 

IP 2021.  

 

2. Přehled o řešení IP dle jednotlivých prioritních cílů 
 

Jak bylo uvedeno výše, byly finanční prostředky na plnění prioritních cílů IP 2021 

rozděleny v rámci 34 projektů, za které zodpovídali jednotliví garanti, konkrétně 

prorektoři, kancléřka a kvestor.  

 

Strategickými cíli v rámci IP 2021, stanovenými jako prioritní a podpořenými ve 

výši 54% z celkových alokovaných finančních prostředků byly Budování kapacity 

pro strategické řízení vysokého školství a Snížení administrativní zatížení 

pracovníků. V rámci těchto PC byly realizovány projekty, které se zaměřily 

konkrétně např. na definování data setů pro účel tvorby Výročních zpráv o 

činnosti a vykazování hodnocených kritérií v rámci mezinárodních univerzitních 

žebříčků (rankingů) nebo na zefektivnění a zkvalitnění služeb v oblasti 

univerzitního projektového řízení či vytvoření a zavedení celoškolského modelu 

tzv. Vnitřní soutěže. Dále byly realizovány projekty, zaměřené na upgrade a 

zefektivnění informačních systémů a jejich propojenosti, konkrétně např. 

projekt centrálního datového skladu (DWH), jehož cílem bylo nejen zjednodušit 

administrativu, ale zejména umožnit získávání relevantních datových sad pro 

strategické řízení univerzity v návaznosti na (nejen) zákonné povinnosti. Dále 

byly řešeny projekty zaměřené např. na vysoce strategicky důležitou oblast 

kyberbezpečnosti, na snižování administrativní zátěže v oblasti studia či aplikaci 
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moderních, inteligentních procesů pro tvorbu a správu majetku v investiční 

činnosti či na inovaci modelu pro správu, evidenci a údržbu nemovitého majetku. 

Dalším, avšak jednoznačně strategicky nejdůležitějším cílem pro rok 2021 byl PC 

Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání, ve kterém byly 

realizovány projekty zaměřené konkrétně např. na aktuální a individuální 

potřeby součástí v oblasti zajištění a zkvalitnění distanční/ hybridní výuky, 

včetně potřebného investičního vybavení pro tyto formy vzdělávání. 

Velmi důležitým strategickým cílem zaměřeným na podporu mobilit studentů i 

zaměstnanců ČVUT byla Internacionalizace. Zde byly realizovány nejen projekty 

zaměřené přímo na podporu mobilit, ale i na rozvoj aplikace Mobility, jejímž 

cílem bylo zmapovat, zjednodušit a zefektivnit procesy agendy zahraničních 

vztahů a studia tak, aby studium na ČVUT bylo atraktivní a dostupné pro 

zahraniční uchazeče.   

Níže k naplnění jednotlivých prioritních cílů podrobněji. 

 

Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století 

V roce 2021 byly v rámci naplnění tohoto prioritního cíle realizovány celkem 4 

projekty. Jedním z nich byl projekt Společná akreditace, zaměřený na oblast 

zvýšení úrovně středoškolské výuky odborných a všeobecně vzdělávacích 

předmětů (matematiky a fyziky) a vzdělání středoškolských učitelů. Řešitel 

tohoto projektu, MÚVS, využil synergického efektu potenciálu jednotlivých 

fakult ČVUT a ve spolupráci s nimi se podařilo navrhnout koncepci moderního 

sytému vzdělávání učitelů středních odborných škol na ČVUT včetně návrhů 

akreditací nových studijních programů. Cíle projektu byly naplněny. 

Péče o nadané studenty a podpora studentů v prvních ročnících jsou dvě 

rozdílné, přesto úzce provázané oblasti, které obě představují potenciál pro další 

rozvoj. Proto byl i v roce 2021 realizován projekt, zamřený na podporu výjimečně 

nadaných a schopných studentů, a to formou udělení mimořádných účelových 

stipendií, kterými jsou motivováni ke zvyšování svých kompetencí. Do tohoto 

projektu, který se týkal pouze bakalářských a navazujících magisterských studií, 

byly zapojeny všechny součásti ČVUT. Podpořeno bylo celkem 157 nadaných 

studentů ČVUT. Oproti původnímu plánu byly cíle projektu naplněny na 157%.  

Druhý projekt cílil na zlepšení administrace Celoživotního vzdělávání, 

s ohledem na novou metodiku řízení kurzů a nově vybudovaný přístup k CŽV. Byl 

zpracován návrh novelizace řádu celoživotního vzdělávání, navržena podrobná 

směrnice kvestora o realizaci kurzů celoživotního vzdělávání včetně smlouvy o 

celoživotním vzdělávání. Byly revidovány vzory osvědčení o absolvování kurzů a 

programů a výpisy absolvovaných předmětů v rámci jejich mimořádného studia 
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v rámci CŽV, v českém i anglickém jazyce. Dokumenty budou schváleny a 

uvedeny do praxe v první polovině roku 2022. Cíle projektu se podařilo naplnit 

z 90%. 

Oba tyto projekty jsou z hlediska rozvoje kompetencí velmi důležité a navázaly 

na úspěšné realizace z předchozích let. Nadaní studenti i oblast CŽV je nutné 

nadále rozvíjet a podporovat, proto budou obě tato témata podpořena i v roce 

2022. 

V rámci projektu Rozvoj Kampusu Dejvice bylo cíleno na podporu a rozvoj 

vzájemné komunikace mezi studenty a pedagogy, ale i na rozvoj kulturně-

společenského prostředí v pražských Dejvicích a atraktivity samotného prostoru 

kampus. Akce byly uskutečněny jak prezenční, tak i distanční formou, což bylo 

v době přetrvávajících restrikcí souvisejících s pandemií Covid-19 pro udržení 

vzájemné komunikace a spolupráce velmi důležité, zároveň však složité. 

Z původně naplánovaných akcí na jaře proběhla jen část, online, s uvolněním 

restrikcí na podzim se podařilo alespoň některé z původně naplánovaných akcí 

uskutečnit. Z tohoto důvodu se podařilo naplnit stanovené cíle projektu z 84%.  

Celkem bylo na podporu tohoto prioritního cíle vyčleněno 3 500 tis. Kč, 

vyčerpáno bylo 3 339 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 161 tis. Kč zůstaly 

v položkách osobních nákladů.  

 

Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání 

Tento prioritní cíl byl naplněn v rámci projektů realizovaných jak na úrovni 

celoškolské, tak i na úrovni konkrétních součástí, kde byly finanční prostředky 

využity na podporu a modernizaci flexibilních forem vzdělávání, a to na základě 

potřeb definovaných již v roce 2020, kdy bylo nutné „přejít“ k distanční formě 

vzdělávání v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Projekt Distanční vzdělávání byl zaměřen zejména na podporu a rozvoj 

infrastruktury, hardwarového vybavení a softwarových aplikací, které umožní 

ČVUT do budoucna fungovat v klíčových oblastech online. Dále bylo jeho cílem 

upravit a instalovat aplikace, určené pro vyšší kvalitu a spolehlivost online/ 

hybridní výuky na ČVUT, ale také vytváření záznamů ve vyšší kvalitě umožňující 

profesionální formu prezentace zejména s ohledem na významnější akce, kde 

MS Teams nebo Zoom, vyhovující pro „point-‐to-‐point“ komunikaci, pro potřeby 

distanční výuky/přenosů s větším či odborným publikem nestačí.  

Další část finančních prostředků ve výši téměř 24 000 tis. Kč byla rozdělena 

v rámci projektu Nová vnitřní soutěž jednotlivým fakultám a ústavům ČVUT na 

realizaci 162 projektů, vybraných v rámci interních vnitřních soutěží, 
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organizovaných a vyhodnocených fakultními/ ústavními odbornými komisemi 

v souladu s celoškolskou Metodikou a harmonogramem vnitřní soutěže pro rok 

2021. Rozdělení investičních a neinvestičních finančních prostředků na vnitřní 

soutěž je graficky znázorněno níže (vit obr. 2). Přidělené finanční prostředky byly 

využity na podporu, rozvoj, modernizaci či budoucí přípravu distančních/ 

hybridních forem výuky a vzdělávání. Vyhodnocení realizovaných projektů 

proběhlo formou oponentních řízení na jednotlivých fakultách/ ústavech. Cíle 

projektu jako celku i jednotlivých fakultních/ ústavních projektů byly splněny na 

100% a přidělené finanční prostředky zcela vyčerpány. 

Na realizaci projektů v rámci této priority bylo přiděleno 22 236 tis. Kč, tj. 22% 

z celkové sumy finančních prostředků IP 2021. Nevyužito zůstalo 391 tis. Kč. 

Obr. 2 Rozdělení finančních prostředků fakultám/ ústavům v rámci projektu 

Nová vnitřní soutěž 2021 

 

 

Zvýšení efektivity a kvality doktorského studia 

V návaznosti na projekty realizované v roce 2020 a zajištění zákonných 

požadavků byl v rámci tohoto prioritního cíle za 1,8 tis. Kč realizován projekt 

Zvyšování kvality V+V zaměřený na kvalitu zapracovaných výsledků 

exportovaných do RVVI. Cílem bylo i splnit požadavky úprav či doplnění nových 

funkcionalit v aplikacích EZOP a V3S ze strany uživatelů a implementovat další 

nově definované funkcionality dle požadavků Metodiky 17+. Díky tomu byla 

zvýšena úspěšnost uplatňování výsledků v následných Hodnocení RVVI, což se 

pozitivně promítlo i do části rozpočtu ČVUT, vztahující se k prostředkům 

poskytnutým MŠMT.  
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Cíle tohoto projektu byly splněny na 100%, přidělené finanční prostředky plně 

využity. 

 

Budování kapacit pro strategické řízení 

V rámci tohoto prioritního cíle bylo podpořeno 9 resp. 10 projektů s alokací 

přesahujících 27% celkové finanční částky. Všechny projekty cílily na 

zefektivnění kapacit pro strategické řízení a rozhodování napříč ČVUT, a to jak 

v oblasti rozvoje, kvality řízení a dat, investic tak i v oblastech studia či vědy a 

výzkumu.  

Podpořen byl projekt Sledování a analýzy dat pro rozvoj a strategické řízení, ve 

kterém byly vytvořeny kompletní data sety pro tabulkovou část Výroční zprávy 

o činnosti ČVUT a pro užití v rámci mezinárodního hodnocení univerzit. Cílem 

bylo zejména usnadnit práci zaměstnancům jednotlivých součástí, s jejichž 

úzkou a nezbytnou spoluprací byla data pro obě oblasti dosud zajišťována. 

Výstupem projektu je zpráva, která na základě vstupních analýz definuje jak 

kategorie sbíraných dat, tak zejména jejich datové zdroje v rámci IS ČVUT. Ve 

zprávě jsou navrženy konkrétní změny týkající se sjednocení datových zdrojů na 

celoškolské úrovni a doporučeny i konkrétní úpravy funkcionalit IS (aplikací), do 

nichž jsou data vkládána. Projekt byl realizován v úzké spolupráci se součástmi 

ČVUT tak, aby bylo dosaženo co největší možné synergie a efektivnosti. Zároveň 

je také provázán na prioritní cíl Snižování administrativní zátěže pracovníků. 

Pokud dojde k realizaci navržených změn, které jsou obsahem výstupní zprávy 

z projektu, dojde k významné úspoře času na straně zaměstnanců, kteří dosud 

data dodávali za jednotlivé oblasti či součásti, zároveň bude možné vykazovaná 

data a údaje zpřesnit a zkvalitnit, event. je použít jako vstupní zdroj pro další 

analýzy či jako nástroj pro efektivní řízení jak na celoškolské, tak i na úrovni 

jednotlivých součástí. Projekt byl finálně dotován částkou ve výši 2 168 tis. Kč. 

Cíle projektu byly naplněny na 100%. Finanční prostředky ušetřené v průběhu 

realizace byly přesunuty na podporu realizace projektů č. 6, 11 a 24. Jednalo se 

o 2 500 tis. Kč neinvestic, které byly využity pro realizaci cílů projektu 6 a 24 a 

298 tis. Kč investic, kterými byl podpořen rozpočet projektu č. 11 (DWH – 

centrální datový sklad ČVUT). 

Dalším projektem realizovaným v rámci tohoto prioritního cíle byl celoškolský 

datový sklad, jehož aktivity navázaly na přípravné etapy realizované 

v předešlých letech. Projekt byl zároveň synergicky propojen s cíli a aktivitami 

projektu výše uvedeného. Cílem je vybudovat jedno „místo“, kde bude možné 

dlouhodobě a konzistentně uchovávat informace, ukládané do interních 

databází a systémů ČVUT a tím podpořit analytické plánování a rozhodovací 

činnost na všech úrovních řízení ČVUT. Cíle projektu pro tento rok byly naplněny 

na 100%, v realizaci projektu se bude pokračovat i v následujícím období. 
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K zefektivnění a zkvalitnění služeb došlo i díky realizaci projektu Projektové 

řízení, který byl dotován částkou 950 tis. Kč. Hlavním přínosem bylo zvýšení 

kvalifikace zaměstnanců odboru strukturálních fondů R ČVUT spolu s vyšší a 

kvalitnější informovaností potencionálních žadatelů o dotace. Fungování 

odboru je nyní nastaveno tak, že je dosaženo vyšší provázanosti a synergie pro 

dosažení úspěchu podaných žádostí. Bylo dosaženo výrazné změny při 

vyhledávání dalších programových příležitostí, které v roce 2021 nabízely velký 

potenciál pro zajištění financování jako např. Inovation Fund, Green Deal, CeFF II 

nebo DEP a dalších příležitostí jako např. Hop-on při Horizon Europe pro instituce 

ze střední a východní Evropy. Cíle tohoto projektu byly splněny na 100%.  

V rámci projektu Ranking byl vytvořen solidní základ pro dlouhodobý a 

strategicky efektivní zásah do mezinárodního hodnocení ČVUT tak, aby byla 

maximálně posílena mezinárodní pozice a reputace univerzity. Výstupem 

tohoto projektu je proškolený univerzitní specialista na oblast rankingu, který 

komunikuje se zástupci hodnotících agentur, účastní se jejich seminářů a 

workshopů (online vzhledem ke Covid-19 restrikcím a omezením v cestování do 

zahraničí), prohlubuje svou znalost metodik, vytváří a navrhuje úpravy 

v interních metodikách sběru dat a nalyžuje získaná data tak, aby bylo možné 

docílit zlepšení v posunu hodnotících žebříčků. Zároveň předává získané know-

how i dalším zaměstnancům součástí ČVUT a velmi úzce spolupracuje 

s prorektory pro rozvoj a strategie, studium či pro zahraniční vztahy. Rolí tohoto 

specialisty je i iniciativně hledat cesty ke zlepšení výsledků ČVUT zejména v 

oblasti citací, reputace a zapojení mezinárodních pracovníků. V rámci tohoto 

projektu byl pořízena softwarová aplikace Datapoints, která umožňuje jak přímý 

přístup k datům THE, tak i možnost provádění přesných a srovnávacích analýz, 

týkajících se výsledků v žebříčcích. Projekt je synergicky propojen jak s oběma 

výše uvedenými projekty, tak i s projektem, který cílil na Propagaci studia na 

ČVUT, realizovaného v rámci dalších opatření. Finanční prostředky na realizaci 

tohoto projektu byly v průběhu jeho realizace sníženy o 581 tis. Kč. Jednalo se o 

kapitolu cestovních náhrad, kde nebylo možné původně plánovaný rozpočet 

vyčerpat z důvodu nemožnosti cestování v souvislosti s omezeními volného 

pohybu osob v důsledku pandemie Covid-19. Cíle projektu byly naplněny na 

100%. 

Dalšími projekty, realizovanými s cílem vybudovat a posílit kapacity pro 

strategické řízení univerzity byly aktivity zaměřené zejména na oblast IT a IS 

v oblasti kyberbezpečnosti, studia a vědy a výzkumu. Konkrétně se jednalo o 

projekt Analýza kyberbezpečnosti a aplikace vybraných opatření, kde byl 

nejdříve zmapován aktuální stav kybernetické bezpečnosti a opatření v přímé 

vazbě na zákon, bylo inicializovaných 10 nápravných a preventivní bezpečnostní 

opatření, aplikováno 5 organizačně bezpečnostních opatření a proběhlo i 5 

workshopů k této problematice. Cíle tohoto projektu byly naplněny na 100%.  
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V oblasti studia byly v rámci tohoto prioritního cíle řešeny 2 projekty, ve kterých 

došlo ke zlepšení digitalizace studentských spisů a příjímacího řízení na ČVUT, 

byl vytvořen návrh systému elektronického podávání žádostí a zpřístupnění 

dokumentů studentům, vybrána další správní řízení pro elektronizaci a 

vytvořena metodika elektronického oběhu dokumentů v těchto řízeních, popsán 

proces napojení agendového systému na certifikační autority a SPSL a vytvořena 

metodika správy dokumentů pro budoucí archivaci elektronického spisu. 

V druhém projektu byly upraveny a optimalizovány procesy a funkcionality 

aplikace iKOS v oblasti kontroly např. zápisu do dalšího semestru, plnění 

studijního plánu, vstupu do rozvrhu, kopírování a vypisování předmětů do 

dalšího semestru/akademického roku, bylo upraveno generování XML 

používaných pro tvorbu tiskových sestav, optimalizována práci s časovými 

okénky a odesílání e-mailů z aplikace. Cíle obou projektů byly splněny v průměru 

na 98%.  

Na dodržení zákonné povinnosti v oblasti digitalizace dokumentů v oblasti 

vědy a výzkumu reagoval další projekt, ve kterém byly vybrány dokumenty, 

kterých se zákonná povinnost dotýká a následně navržen způsob jejich evidence 

ve FIS. Cíle projektu byly naplněny na 100%. 

Cílem projektu Rozvoj BIM v investiční činnosti v roce 2021 bylo zejména 

připravit se na novou zákonnou povinnost veřejných zadavatelů zadávat 

nadlimitní zakázky v BIM a to tak, že využil metody BIM k efektivní přípravě a 

realizaci 3 pilotních projektů, dále došlo k rozšíření interní sítě odborníků na 

zavádění a aplikaci této metody. V průběhu realizace byl tento projekt posílen 

finančními prostředky ve výši 500 tis. Kč. Cíle projektu byly naplněny na 100%.  

V tomto prioritním cíli byla také realizována část projektu Nová vnitřní soutěž, 

která je detailněji popsána v cíli Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních 

forem vzdělávání, konkrétně šlo o navržení a aplikaci modelu celoškolské vnitřní 

soutěže tak, aby bylo možné zvýšit povědomí o jednotlivých projektech 

realizovaných součástmi ČVUT, ale zejména i otevřít možnost spolupracovat a 

sdílet dobrou praxi a konkrétní výsledky projektů. Díky zapojení hodnotitelů 

z jiných českých univerzit či odborných pracovišť bylo možné získat i vnější 

hodnocení kvality projektových záměrů a jejich potřebnosti pro další rozvoj. 

Zároveň v rámci této části projektu byla zavedena povinnost evidence všech 

předložených projektových záměrů do EZOPu. Došlo také k proškolení dalších 

rozvojových pracovníků součástí ČVUT v oblasti funkcionalit a užívání EZOP. 

Původním plánem bylo v rámci tohoto projektu pořídit novou softwarovou 

aplikaci pro evidenci a kontrolu realizace projektů. V průběhu realizace se však 

ukázalo, že bude možné využít stávající IS a aplikace a provést v nich konkrétní 

úpravy, které umožní naplnit tento cíl. Využit byl EZOP a univerzitní „úložiště“ a 
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prostor pro sdílení dat SharePoint. Cíle projektu byly naplněny více jak na 100% 

(135%). 

 

Snížení administrativního zatížení pracovníků 

Naplnění tohoto prioritního cíle bylo řešeno projekty, které jsou zaměřeny na 

postupné doplňování a modernizaci uživatelsky jednoduché, kvalitní, efektivní a 

bezpečné celoškolské datové infrastruktury, elektronizaci zejména studijních, 

administrativních a ekonomicko-provozních agend. To vyžaduje vysokou 

časovou, odbornou a finanční investici. Proto bylo do této priority věnováno více 

jak 26 % finančních prostředků z celkové alokace IP 2021. Realizováno bylo 

celkem 11 projektů, zaměřených např. na snižování administrativní zátěže ve 

studijní agendě, softwarovou podporu procesů institucionální akreditace, ale i 

inovaci modelu pro správu, evidenci a údržbu nemovitého majetku ČVUT. Další 

projekty se zaměřily přímo na oblast institucionální a řešily vývoj nových 

funkcionalit pro podporu elektronických oběhů a jejich rozšiřování 

v administrativních procesech nebo zanalyzovaly vedení spisové služby na 

ČVUT. 

K rozvoji kvality řízení emailové komunikace bran ČVUT a jejích součástí přispěl 

i další projekt, díky kterému bude umožněna jednotná evidence osobních 

emailových adres, adres sdílených schránek nebo distribučních listů. Další 

realizované projekty cílily na zvýšení bezpečnosti přihlašování nebo na oblast 

provozního nasazení nových ID karet, které umožní i bezpečné provádění 

bezhotovostních plateb v rámci ČVUT. 

Projekt Aplikace Covid-19 zanalyzoval stávající funkce a možnosti využití nové 

softwarové komponenty IS ČVUT, která je připravená pro možnost trasování 

studentů při epidemiologických ohroženích zdraví obyvatel. V běžném chodu 

univerzity je využitelná například pro kontrolu docházky v rámci vybraných akcí, 

kde je vyžadována povinná účast studentů. Projektové cíle byly naplněny na 

100%. 

V rámci tohoto prioritního cíle bylo alokováno téměř 27 000 tis. Kč, nevyčerpáno 

zůstalo 1,8 tis. Kč. 

 

Internacionalizace 

V roce 2021 byly s cílem dalšího prohloubení a posílení internacionalizace ČVUT 

podpořeny opět projekty mobility studentů a pracovníků. Snahou bylo navázat 

na dlouhodobě osvědčený model vysílání studentů na zahraniční partnerské 

univerzity na základě uzavřených bilaterálních dohod o výměnách studentů. 

Počty vysílaných studentů jsou navíc i významným indikátorem internacionali-
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zace života univerzity a představují jeden z ukazatelů v rámci mezinárodního 

hodnocení univerzit. Bohužel, díky přetrvávajícím mezinárodním omezením 

v důsledku pandemie Covid-19 v oblasti cestování řada zemí studenty 

nepřijímala. Z tohoto důvodu byly cíle projektu naplněny na 96%.  

Prohlubování internacionalizace života univerzity a zvýšení kvality vzdělávacího 

procesu je významně ovlivněno také působením zahraničních pracovníků na 

ČVUT a akademických pracovníků z ČVUT na zahraničních univerzitách.                          

I v projektu zaměřeného na podporu mobilit pracovníků se v důsledku 

přetrvávajících pandemických omezení v oblasti cestování nepodařilo 

uskutečnit všechny plánované výjezdy pedagogů z ČVUT do zahraničí. Proto byly 

cíle projektu naplněny pouze na 67%.  

V rámci projektu Aplikace mobility byly postupně zmapovány procesy a 

dokumentace agendy zahraničních vztahů a studia a navrženy konkrétní úpravy, 

týkající se např. rozšíření rozhraní EWP o podporu Online Learning Agreements 

(OLA). Projektové cíle byly naplněny na 100%. 

Účast v Programu C.E.L.S.A. je již dlouhodobě podporovanou aktivitou, která si 

klade za cíl efektivně rozvíjet internacionalizaci vědy na ČVUT, a to podporou 

přípravy mezinárodních vědeckých projektů. Využívá k tomu především členství 

ČVUT v mezinárodním sdružení CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) 

vedeném Katolickou univerzitou v belgické Lovani.  Cíle projektu byly splněny na 

100%, tzn. došlo k přijetí jednoho nového projektu CELSA a podání jednoho 

návrhu mezinárodního projektu od podpořeného kolektivu.  

Celkem bylo na naplnění prioritního cíle Internacionalizace alokováno přes 

13 000 tis. Kč z celkové částky IP 2021. Nedočerpaná zůstala zhruba 1/3 této 

sumy (2 713 tis. Kč), a to zejména z důvodu neuskutečněných mobilit v důsledku 

pandemických omezení a nemožnosti cestovat. Konkrétně se jednalo o odměny 

hostujícím pedagogům, kteří na ČVUT strávili kratší dobu než původně 

plánovanou, nedočerpané zůstaly i finanční prostředky určené na úhradu 

nákladů cestovného, protože počet vyjíždějících pedagogů z ČVUT byl naplněn 

pouze z 30%. 

 

Další opatření 

ČVUT dlouhodobě věnuje pozornost a finanční prostředky do oblasti 

poradenství, zejména z důvodu stále se zvyšujících rozdílů v oblasti sociální, 

intelektuální, ekonomické, národnostní apod. Z tohoto důvodu je také 

pravidelně podporovaná projektová činnost Centra informačních a 

poradenských služeb ČVUT (CIPS). V roce 2021 byl v rámci dalších opatření 

podpořen projekt, zamřený na prevenci předčasného ukončování studia a 
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podporu úspěšnosti ve studiu či v profesní kariéře. Cílovou skupinou byli 

studenti a doktorandi, včetně anglicky mluvící, a zaměstnanci studijních 

oddělení. Díky přetrvávajícím omezením způsobených pandemií Covid-19 bylo 

vytvořeno prostředí pro online formu psychologického poradenství a koučování. 

Realizovaly se semináře (online i prezenčně) na téma komunikační, prezentační 

dovednosti, ale i partnerské vztahy, byla připravena a uvedena do provozu 

poradna pro anglicky mluvící studenty. Speciální část projektu se týkala 

obsahové přípravy a organizace seminářů (online i prezenčních) pro doktorandy 

na inter v oblasti interní komunikace s odbory vědy a výzkumu jednotlivých 

fakult ČVUT. Cíle projektu byly splněny na 100% 

V rámci projektu č. 29 bylo podpořeno celkem 9 dílčích projektů jednotlivých 

součástí propagující studium na ČVUT se zaměřením na technické a 

přírodovědné obory. Cílovou skupinou byly zejména středoškolští studenti a žáci 

ZŠ, ale i široká veřejnost. Díky omezením způsobených pandemií Covid-19 se 

některé akce uskutečnili online formou, akce, které nemohly být realizovány 

online, byly nahrazeny jinými, které k naplnění cílů projektů přispěly v min. 

stejné kvalitě. Cíle projektu byly naplněny v průměru na 106%. 

Dalším projektem realizovaným v rámci „dalších opatření“ byl projekt zaměřený 

na zvýšení kvality služeb a kompetencí zaměstnanců Kariérního centra ČVUT. 

Zaměstnanci KC absolvovali certifikované kurzy zaměřené zejména na rozvoj 

odbornosti v oblasti kariérového poradenství a koučinku. Služby KC byly též 

zpropagovány mezi studenty, absolventy a firmami prostřednictvím 

profesionálně natočeného propagačního videa o činnosti a službách KC. 

Propagován byl i program Mentoring, byly natočeny rozhovory s absolventy 

tohoto programu. Cíle projektu byly splněny na 100%. 

Na podporu projektů v rámci dalších opatření bylo alokováno přes 5 000 tis. Kč. 

Finanční prostředky byly plně a efektivně využity. 

 

3. Vyhodnocení jednotlivých dílčích úkolů  
 

Vyhodnocení jednotlivých projektů 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 roce 2021 je znázorněno 

v následující tabulce č.3. 

 

 

 



 
 

Úplná zpráva IP ČVUT 2021  15 
 

Tab. 3 Přehled poskytnutých finančních prostředků a plnění indikátorů projektů 

 

Institucionální plán ČVUT pro rok 2021 

  

Poskytnuté finanční prostředky Naplnění stanovených cílů/indikátorů 

Kapitálové  Běžné 
Výchozí  

stav 

Cílový 

stav 

Č. 
projektu 

Název projektu [tis. Kč] [tis. Kč] [%] [%] 

1 Nová vnitřní soutěž 4 232 20 348 0 135 

2 
Sledování a analýza dat pro rozvoj a 
strategické řízení ČVUT 

0 2 168 0 104 

3 Ranking ČVUT 420 1 499 0 90 

4 Projektové řízení na ČVUT 0 956 0 100 

5 MÚVS společná akreditace 0 500 0 100 

6 Distanční vzdělávání 8 664 340 0 100 

7 
Nové funkcionality identit a řízení 
emailových systémů 

0 1 550 0 100 

8 Zvýšení bezpečnosti přihlašování 0 1 100 0 100 

9 
Provozní nasazení nových ID karet se 
zajištěním bezhotovostních plateb 

0 2 200 0 100 

10 
Optimalizace provozu CUCM v rámci 
univerzity 

500 700 0 100 

11 DWH 298 2 000 0 100 

12 Analýza kybernetické bezpečnosti 0 3 000 0 100 

13 
Softwarová podpora procesů institucionální 
akreditace 

0 1 500 0 100 

14 
Snižování administrativní zátěže ve studijní 
agendě 

0 4 500 0 100 

15 Aplikace Covid 19 0 100 0 100 

16 
Analytická podpora ke snižování 
administrativní zátěže 

0 1 800 0 96 

17 Optimalizace vnitřních procesů KOSu 0 1 000 0 100 

18 CŽV 0 350 0 90 

19 CIPS – Poradenství 0 650 0 100 

20 Nadaní studenti 0 1 900 0 157 

21 Zvyšování kvality VaV 0 1 800 0 100 

22 Elektronická evidence dokumentů ve VaV 0 900 0 100 

23 
Rozvoj schopnosti podávat mezinárodní 
projekty – CELSA 

0 400 0 100 
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24 Rozvoj BIM v investiční činnosti 1 100 1 500 0 100 

25 
Inovace modelu pro správu, evidenci a 
údržbu nemovitého majetku 

350 2 650 0 100 

26 Mobilita studentů 0 7 000 0 96 

27 Mobilita pracovníků 0 1 800 0 67 

28 Aplikace Mobility 0 4 000 0 100 

29a 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 320 0 100 

29b 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 320 0 100 

29c 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 320 0 100 

29d 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 320 0 150 

29e 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 320 0 100 

29f 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 320 0 100 

29g 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

420 320 0 100 

29h 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 1 221 0 102 

29i 
Propagace a popularizace technických a 
přírodovědných disciplín směrem k žákům 
SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti 

0 320 0 100 

30 
Zvýšení kvality služeb a rozvoj kompetencí 
zaměstnanců Kariérního centra ČVUT 

0 500 0 100 

31 Rozvoj Kampusu Dejvice v roce 2021 0 800 0 84 

32 
Rozšiřování elektronických oběhů v 
administrativních procesech ČVUT 

0 3 000 0 100 

33 
Analýza a trvalá udržitelnost ekonomicko-
provozních systémů 

966 3 234 0 100 

34 
Vývoj nových funkcionalit pro podporu 
elektronických oběhů 

0 4 500 0 100 

CELKEM  16 950 84 026 0 102 

CELEKM IP 2021 100 976   



 
 

Úplná zpráva IP ČVUT 2021  17 
 

Pozn.: 

plnění > 100 %   

plnění < 100 %   

 

 

V rámci 34 projektů1 řešených v roce 2021 bylo: 

 

na 100 % splněno             
 

25 projektů 

na více než 100 %                     3 projekty 

na méně než 100 %               6 projektů 

 

4. Vyhodnocení IP 
 

 Soulad IP 2021 se Strategickým záměrem ČVUT 2021+ a Plánem realizace 

strategického záměru ČVUT pro rok 2021 byl zabezpečen tak, že 

jednotlivé projekty směřovaly do oblastí, které byly v uvedených 

dokumentech stanoveny jako prioritní a současně rozvojové. Prioritní cíle 

jsou uvedeny v tabulce 2 (str. 3), jejich procentuální podíl na obrázku 1 (str. 

4).  

 Přehledné zpracování dosažených cílů/stanovených indikátorů za rok 

2021, porovnání výchozích a cílových hodnot příslušných ukazatelů 

výkonu je uvedeno v tabulce č. 3 (str. 13 až 15). 

 Pro vyhodnocení plnění IP 2021 bylo použito vyhodnocení podle 

průměrného procentuálního splnění plánu za celou univerzitu jako prostý 

průměr splnění všech projektů. Použitý výpočet je popsán v kapitole 5. 

 Výsledky realizovaných projektů jsou sdíleny na interním sdíleném 

úložišti SharePoint (https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ro/Lists/IP2021V

ystupy/AllItems.aspx) 

 

5. Metodika výpočtu procentního plnění IP  
 

Plnění cílů a realizace aktivit jednotlivých projektů je sledováno na základě 

předem zvolených, jasně definovaných a procesně schválených indikátorů, pro 

které je stanovena výchozí a cílová hodnota, která je kvalitativní (slovně 

popsané) nebo kvantitativní (numericky vyjádřené) povahy. Řešitel 

v průběžných zprávách sleduje stav projektu a v procentuálním vyjádření 

informuje o naplnění indikátorů/ cílů projektu.  

Výpočet hodnocení indikátorů v rámci naplnění cílů IP je realizován dle 

následujících pravidel: 

                                                           
1 Plnění indikátorů je v rámci projektu č. 29 Propagace a popularizace technických a 

přírodovědných disciplín směrem k žákům SŠ, ZŽ nebo široké veřejnosti uvedeno jako průměr 

všech jeh devíti dílčích částí. 
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 pro projekt bylo vypočteno procento plnění z uvedených indikátorů 

a jejich celkové průměrné procento plnění 

 obsah indikátorů a jejich plnění odpovídá sumárně jednotlivým 

koordinovaným aktivitám projektů 

 

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý 𝒑𝒓ů𝒎ě𝒓 =
∑ (𝒑𝒍𝒏ě𝒏í_𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒌𝒕𝒊)𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

6. Závěr 
 

Z předložených údajů vyplývá, že prioritní cíle IP 2021 byly, až na výjimky, 

v jednotlivých prioritních cílech vztahujících se ke Strategickému záměru ČVUT 

2021+ a Plánu realizace strategického záměru ČVUT pro rok 2021 v dílčích 

projektech i v celku splněny.  

 

Plánované cíle IP 2021 byly z hlediska realizace cílů jednotlivých projektů 

splněny na 101,69 %, respektive 98,17 %.  

 

Stanovená výše podílu poskytnutých finančních prostředků v dělení na 

kapitálové a běžné dodržena v souladu se schváleným IP 2021 a s podmínkami 

VIP.   

 

Nečerpané finanční prostředky ve výši 5 574 tis. Kč byly převedeny do FPP a 

FRIM. Navýšení nečerpané částky oproti IP 2020 bylo do jisté míry způsobeno 

vlivem pandemické situace, která hladký chod realizace projektů narušila, a to 

s ohledem na dodržení harmonogramů etap řešení projektů či indispozice 

v rámci řešitelských týmů. Do budoucna je v této oblasti nutné zlepšit zejména 

plánování plnění konkrétních aktivit projektů, jejich počet a složitost a 

zastupitelnost členů projektových týmů.  

 

Podrobná dokumentace k plnění cílů jednotlivých projektů IP 2021 v podobě 

závěrečných zpráv projektů je k dispozici na Odboru rozvoje RČVUT v Praze a na 

interním sdíleném úložišti ČVUT. Stejně tak jsou k dispozici odkazy na konkrétní 

výstupy jednotlivých projektů pro možné využití v rámci plánovaných budoucích 

rozvojových aktivit napříč ČVUT (https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ro/Lists/IP

2021Vystupy/AllItems.aspx). 

 

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

2021 a byla projednána Vedením ČVUT, Grémiem rektora, Vědeckou radou ČVUT, 

Akademickým senátem ČVUT a Správní radou ČVUT. 

 


