
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 648

Čerpáno 648

Jméno:

VŠ:
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Telefon:
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 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.

5. Sdílení dobré praxe 

se zahraničními 

vysokými školami

Plnění  výstupů 

projektu
1. Zpráva o současném 

stavu virtuálních 

mobilit na národní 

úrovni

Název projektu: ANALÝZA POTENCIÁLU VIRTUÁLNÍCH MOBILIT A MOŽNOSTÍ JEJICH ROZVOJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

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

e) rozvoj internacionalizace vysokých škol

Od: 01.01.2021 Do: 31. 12. 2021

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

648 0

648 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba
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16000 Praha 6 – Dejvice
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16000 Praha 6 – Dejvice
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Tento cíl byl koordinován zástupci UHK: sdílení dobré praxe se zahraničními vysokými školami bylo součástí závěrečného 

dvoudenního setkání v listopadu 2021. 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 bylo vytipováno 5 zahraničních expertů, kteří byli pozváni na zmíněné setkání. 

420 224 353 465 420 224 353 483

Volfgang.Melecky@cvut.cz Michaela.Kucerova@cvut.cz 

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. Na ČVUT byl dotazník vyplněn ve spolupráci se zahraničními odděleními fakult (celkem 8). 

Sběr vyplněných dotazníků proběhl do poloviny května a následně byl vyhodnocen na UHK. K dispozici jsou jak vyplněné 

dotazníky jednotlivých 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 cestování a pohybu osob. Kromě 

zástupců VŠ se také účastnili zástupci NAÚ, MŠMT a DZS.

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

byl vyplněn ve spolupráci se zahraničními oddlěními fakult (8) v součinnosti s právním oddělením v březnu 2021. K dispozici je 

vyplněný dotazník za ČVUT. Tento dotazník byl odeslán zpět na UK k dalšímu zpracování v dubnu 2021. Zástupci ČVUT 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 

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

2021 byly na UHK připraveny 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. 

Každá univerzita zaslala koordinující VŠ svou zprávu. 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. 

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

Analýza stavu na ČVUT ukázala, že se virtuální mobility postupně dostávají do mezinárodní spolupráce.

Užitečné bylo také jasné vymezení rámce virtuálních mobilit:  

VIRTUÁLNÍ MOBILITA (VM): jedná se o účast ve výuce nebo na pracovní či výzkumné stáži realizované v digitálním prostředí bez 

vycestování na partnerskou instituci. 
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2. Analýza existující 

legislativy a dokumentů 

k problematice 

virtuálních mobilit a 

návrh na potřebná 

opatření

3. Analýza 

studentského zájmu o 

virtuální mobility

4. Analýha 

problematických oblastí 

virtuálních mobilit

5. Koncept rozvoje 

virtuálních mobilit 

(souhrn analýz, návrhů 

a doporučení na 

základě sdílení 

zkušeností a dobré 

praxe v ČR i zahraničí

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Bylo především využito zkušeností a know-how pracovníků UK.

Analýza proběhla na více úrovních.

Analýza dokumentů na evropské úrovni: materiál na evropské úrovni, kde je gestorem EC neaktuální; 

zodpovědnost přenesena na samotné VVŠ -> evropské sítě a univerzitní aliance; 

desítky projektů a studií s mnohdy nesourodými výstupy -> decentralizace;

nedostatečně reflektováno v novém Erasmus program guide. 

Analýza národních předpisů a strategických materiálů MŠMT: zákon o vysokých školách VM nezahrnuje, tedy ani nelimituje, cíl 
Analýza studentského zájmu proběhlo formou vyhodnocení dotazníkového šetření mezi studenty zapojených univerzit. 

Účastnili se studenti ze všech zapojených univerzit, do 5% z celkového počtu studujících. Celkem cca 6500 respondentů v době 

zpracování dat pro setkání v září (dotazník byl otevřený a k dispozici pro vyplnění ještě pár týdnů poté). 
Na základě šetření ve fokusních skupinách na jednotlivých VŠ můžeme problematické oblasti VM/BM shrnout následovně:

- nedostatek informací: vymezení pojmu, nastavení procesů v administrativě, uznávání, evidence, spolupráce

- problém s akreditacemi: online výuka jako součást prezenční formy studia, 

- nezapočítávání do indikátorů při hodnocení VŠ, 
Z analýzy současného stavu na ČVUT a partnerských univerzitách i ze závěrů fokusních skupin vyplývá, že je nutné nastavit na 

národní a institucionální úrovni následující:

VM/BM by měly i nadále být součástí nabídky mobilit a tím zachovat operativní řešení při omezení cestování a zároveň rovný 

přístup ke studiu pro všechny studující bez ohledu na jejich omezení při cestování. VM/BM umožňují studentům časovou a 

finanční úsporu spojenou s přesunem, je to příležitost pro excelentní studenty, kteří si mohou doplnit vzdělání na jiných 

prestižních institucích bez nutnosti osobní účasti. Vyučujícím umožňuje zapojení do VM/BM poznat nové technologie, sdílet 

různé standardy výuky, nové možnosti spolupráce se zahraničními partnery. 

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

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
648 648 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 247 247 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

83 83 0 0%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
9 27 18 3%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 0 0%

2.6 Cestovní náhrady 285 267 -18 -3%

2.7 Stipendia 24 24 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
648 648 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.6-cestovní náhrady

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

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

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

V důsledku covidových omezení pro cestování nebylo možné vyčerpat veškeré náklady 

pro cestovné. Nedočerpaná částka byla použita v kapitole 2.4

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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.


