
VŠ: 

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 1500

Čerpáno 1500

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

České vysoké učení technické v Praze

Rozvojový projekt na rok 2020

Formulář pro závěrečnou zprávu
Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

g) mezinárodní spolupráce vysokých škol

Název projektu: Study in Prague - rozvoj infrastruktury pro mezinárodní spolupráci pražských vysokých škol

Od: leden 2020 Do: prosinec 2020

V tom běžné finanční prostředky:
V tom kapitálové finanční 

prostředky:

1 500 0

1500 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Ing. Lucie Orgoníková Mgr. Andrea Vondráková

ČVUT v Praze ČVUT v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 / 

www.cvut.cz

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 / 

www.cvut.cz

224 353 415 224 353 423

lucie.orgonikova@cvut.cz andrea.vondrakova@cvut.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

1. Přímá účast a realizace expozice na minimálně pěti mezinárodních veletrzích pomaturitního vzdělávání, kde budou 

prezentovány možnosti cizojazyčného studia na ČVUT. Vybrané destinace budou zvoleny na základě nových 

strategických plánů pro internacionalizaci, s akcentem na lokality, kde se ještě ČVUT pod hlavičkou Study in Prague 

neprezentovalo. Vše proběhne v koordinaci s dalšími vysokými školami zapojenými do projektu, kde se navíc 

předpokládá zprostředkovaná účast (přes jiné vysoké školy zapojené do projektu) na dalších minimálně dvou 

mezinárodních veletrzích pomaturitního vzdělávání. Kromě přímé účasti také účast na virtuálních veletrzích a/anebo 

webinářích v závislosti na strategických lokalitách cílů internacionalizace ČVUT. 

Cíl byl splněn. Nabídka studijních programů na ČVUT byla zprostředkována přes konsorcium vysokých škol zapojených do 

projektu přímou účastí na veletrhu FPP Edu Media v Mexico City, který se konal od 15. do 16. února 2020. Zároveň ČVUT 

připravilo dne 28. února expozici Study in Prague ve svých prostorách pro magisterské studenty z Brazílie, kteří se zapojili 

do výměnné výzkumné mobility mezi brazilskými a českými univerzitami. Na této akci byly prezentovány především 

doktorandské programy v anglickém jazyce. ČVUT se prezenčně pod značkou Study in Prague prezentovalo na veletrhu 

EduFair Serbia v Bělehradu od 6. do 7. března 2020.                                                                                                                                                                  

Od 6. do 8. března se ČVUT pod hlavičkou Study in Prague prezentovalo na virtuálním veletrhu Young International 

Forum, které se organizovalo pro uchazeče z Itálie. Ve dnech 23. a 24. července proběhl virtuální veletrh Education 

Abroad zaměřený na studenty na Ukrajině. Následující virutální veletrh Baltic Fairs se uskutečnil ve dnech 22. až 24. řijna 

pro země Estonsko, Litva a Lotyšsko. Ve dnech 11. až 12. listopadu 2020 byla ve spolupráci s pobočkou CzechTrade v 

tureckém Istanbulu umožněna prezentace o anglických studijních programech ČVUT pro turecké středoškoláky, která 

byla následně distribuována na vybrané střední školy. Poslední virtuální akcí byl online veletrh Study in Europe, který 

proběhl od 22. do 24. listopadu 2020 v Jižní Koreji. 
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2. Inovované tiskové i elektronické materiály pro elektronickou komunikaci, které budou sloužit jako marketingová 

podpora pro vybrané vzdělávací veletrhy (přímé nebo virtuální) na nábor studentů. Aktualizované tiskové a 

elektronické materiály budou reflektovat nové studijní programy a možnosti cizojazyčného studia na ČVUT v Praze. 

Atraktivní promo materiály, které budou sloužit jako marketingová podpora na všech typech veletrhů, a placená 

propagace na sociálních sítích, která bude zdůrazňovat přítomnost pracovníků ČVUT v místě konání daných veletrhů i 

v jejich virtuálních podobách. Výstupem projektu bude i reklama na webových stránkách a portálech cizinců v ČR, tzv. 

expati.

Cíl byl splněn. Obecná anglická brožura ČVUT s nabídkou cizojazyčných programů byla aktualizována, doplněna o novou 

atraktivnější grafiku a byla použita na veletrzích a do balíčků, které byly odeslány na zastupitelské úřady ČR v zahraničí, 

na partnerské univerzity a na jiné partnerské instituce v zahraničí. Tištěná reklama Study in Prague byla distribuována v 

bulletinu I-Prague, který vyšel pro období únor až duben 2020. Pro každý veletrh byly připraveny a propagovány 

příspěvky pro sociální média, aby upozornily na přítomnost pracovníků pražských vysokých škol zapojených do projektu. 

Novým atraktivním promo materiálem, který slouží jako marketingová podpora při cestování na veletrhy, jsou 

potahy/obaly na kufry v různých velikostech s jasně viditelným anglickým logem ČVUT. Na portál www.expats.cz byl 

marketingovou skupinou projektu připřaven propagační článek Study in Prague. V rámci online propagace bylo na 

YouTube kanál Study in Prague nahráno 11 videí, které připravili studenti-ambasadoři. Tato videa přibližují studentský 

život v Praze a radí studentům v různých sférách.

3. Propagace vědecko-výzkumných témat na ČVUT, především příkladů dobré praxe, a s tím spojená propagace 

doktorského studia v anglickém jazyce: vznik nové brožury s příklady vědecko-výzkumné činnosti na ČVUT, která bude 

mít za cíl přiblížit možnosti doktorského studia v anglickém jazyce. Dalším výstupem bude nová obsahová záložka na 

webu www.studyinprague.cz s umístěním těchto příkladů vědecko-výzkumné činnosti. Na vytvoření této záložky se 

bude podílet IT skupina projektu.

Cíl byl splněn. Byl připraven a konsorciem schválen koncept obsahu, který se během celého roku doplňoval na novou 

záložku webu Study in Prague, kde byly prezentovány studijní programy na doktorandském stupni studia, výzkumné 

projekty ČVUT a jejich zaměření a i vědecké publikace všech zapojených univerzit, také s ohledem na umělecké vysoké 

školy. V rámci konsorcia Study in Prague byla vytvořena i nová pracovní podskupina pro vědu a výzkum, ve které je 

přítomen pracovník marketingové skupiny a pracovník odboru vědy a výzkumu Rektorátu ČVUT. Takto dochází k 

nejefektivnějšímu přesunu informací z univerzity na web Study in Prague a odpovídá to i aktuálním marketingovým 

trendům pro propagaci vědy a výzkumu. Na web Study in Prague www.studyinprague.cz byla do hlavního panelu 

doplněna záložka "Research in Prague", která obsahuje grafické dlaždice rozdělené podle tematických výzkumných 

okruhů. Dále byla přidána i kategorie "Research by Universities", kde po rozkliknutí na jednotlivou univerzitu vidíme 

přímo výzkumné oblasti, kterými se daná vysoká škola zaoberá. Vznikla i brožura v anglickém jazyce na prezentaci vědy a 

výzkumu na ČVUT v Praze. 

4. Vzdělávací online workshopy a semináře pro pracovníky univerzit zapojených do projektu, kteří se jakýmkoliv 

způsobem podílejí na aktivitách Study in Prague a vzdělávací workshopy nebo semináře pro zaměstnance ČVUT v 

Praze, kteří přicházejí do styku s následně přijatými studenty v cizojazyčných programech (pracovníci studijního 

oddělení, pracovníci kolejí a menz, proděkani pro zahraničí a studium nebo pracovníci zahraničního oddělení na 

jednotlivých fakultách a ústavech). Dalším výstupem bude v rámci šíření dobré praxe pozvání lektorů, odborníků na 

témata v oblasti internacionalizace na podzim 2020 v závislosti na situaci koronaviru v ČR. Tito experti mají 

mnoholeté zkušenosti a působí v mezinárodních vysokoškolských institucích (např. EAIE) nebo v obdobných 

projektech (např. Study in Holland, Study in Canada).

Cíl byl splněn. Vzhledem k situaci s pandemií COVID-19 na jaře, začátku léta později i na podzim a v zimě 2020 nebylo 

prezenční workshopy a semináře možné realizovat. S experty na jednotlivé tematické okruhy (např. digitální marketing, 

off-line nábor studentů) ale bylo jednáno. Dne 8. prosince 2020 zorganizovalo ČVUT v Praze půldenní tematický 

workshop pro pracovníky všech vysokých škol v konsorciu. Seminář vedl vedoucí zahraničního marketingu v obdobném 

estonském konsorciu Study in Estonia, Eero Loonurm. Tento seminář byl rozdělen do 4 tematických okruhů: Jak měřit 

spokojenost zahraničních studentů a jak s výsledky pracovat na městské a národní úrovni; Spokojenost zahraničních 

studentů jako nástroj ke změnám národní politiky; Online a offline marketingové aktivity; Zaměstnatelnost zahraničních 

studentů na domácí půdě. Na tento seminář bylo registrovaných více než 50 pracovníků univerzit zapojených v 

konsorciu, kteří pracují se zahraničními studenty na centrální nebo fakultní úrovni. Dva pracovníci ČVUT se rovněž 

účastnili půldenního tematického workshopu na nábor studentů do doktoradských programů, který proběhl 17. prosince 

2020. Tento workshop organizovala Česká zemědělská univerzita v Praze a vedl ho Uwe Brandenburg, ředitel Global 

Impact Institute. 



Plnění  výstupů 

projektu

5. Online prezentace pro středoškolské poradce mezinárodních středních škol (z České republiky a také ze zahraničí) s 

následnými možnými exkurzemi po univerzitních součástech na podzim 2020. Úlohou těchto poradců je radit 

studentům při výběru vysokoškolského studia s ohledem na jejich preference. Proto budou pro tyto poradce 

vytvořeny speciální balíčky s propagačními tiskovinami a materiály, které budou mít možnost prezentovat studentům 

po svém návratu do země svého pracoviště. V neposlední řadě bude výstupem i vytvoření databáze těchto poradců 

pro budoucí komunikaci a zasílání informačních emailů.

Cíl byl splněn. Jarní návštěva středoškolských poradců ze zahraničních středních škol na pražských vysokých školách 

musela být zrušena z důvodů pandemie. V rámci konsorcia byla vytvořena menší podskupina, která se zaměřuje na tyto 

poradce. Podskupina je složena z pracovníků marketingové skupiny a pracovníků zahraničních oddělení a ti zodpovídají 

za vytváření balíčků s propagačními tiskovinami a materiály a komunikaci s poradci. Na společném Sharepointu Study in 

Prague vznikla tabulka databáze středoškolských poradců, která je pravidelně doplňována a aktualizována. Dne 6. října 

2020 se ČVUT v Praze prezentovalo své anglické studijní programy prostřednictvím virtuálního webináře pro vybrané 

panamské poradce na tamních mezinárodních středních školách. Vzhledem k vývoji pandemie se neuskutečnila podzimní 

prezenční návštěva poradců, proto byla nahrazena celotýdením webinářem o možnostech studia na pražských vysokých 

školách. Tato akce proběhla od 23. do 27. listopadu 2020, kde se každý den prezentovala jedna nebo dvě vysoké školy a 

poradci měli možnost se registrovat na jednotlivé prezentační sloty. ČVUT v Praze tuto celou akci naplánovalo a 

koordinovalo. Na začátku prosince 2020 ČVUT připravilo balíčky s propagačními předměty, které obsahovaly společný 

plakát Study in Prague, anglické brožury jednotlivých vysokých škol s nabídkou programů, obecnou brožuru Study in 

Prague, kontaktní kartičky a menší propagační předměty Study in Prague. Tyto balíčky byly rozeslány registrovaným 

poradcům, kteří o tento balíček projevili zájem (rozeslány byli např. do Švýcarska, Indie, Itálie, Číny, Kostariky nebo 

Mexika). Poradci v naší databázi dostávají novinky o studijních programech prostřednictvím pravidelního informačního 

emailu. 

6. Vytvoření struktury a pravidel pro udílení “Stipendia Miroslava Vlčka”. Profesor Miroslav Vlček a bývalý dlouholetý 

prorektor ČVUT pro zahraniční vztahy byl zakladatelem myšlenky společného konsorcia pražských veřejných vysokých 

škol a projektu Study in Prague. V roce 2019 zemřel. Toto stipendium bude určeno zahraničním studentům – 

samoplátcům zapojených vysokých škol.

Cíl byl splněn. Mimořádné stipendium profesora Miroslava Vlčka je formou uctění památky profesora, vedoucího 

katedry aplikované matematiky a dlouholetého prorektora pro zahraniční vztahy ČVUT v Praze. Od roku 2015 do roku 

2019 byl duchovním otcem myšlenky a koordinátorem projektu Study in Prague, který sdružil sedm pražských veřejných 

vysokých škol a přilákal stovky zahraničních studentů ke studiu v Praze. Mimořádné stipendium profesora Miroslava 

Vlčka si dává za cíl přispět k vyšší internacionalizaci univerzitního prostředí veřejných vysokých škol v Praze. V prvním 

pololetí 2020 ČVUT v Praze vytvořilo návrh na ustanovení Mimořádného stipendia Miroslava Vlčka. Návrh byl pravidelně 

připomínkován a konzultován s celým konsorciem tak, aby odpovídal záměru a cílům projektu a interním legislativním 

procesům jednotlivých vysokých škol. Ve druhém pololetí 2020 byla na základě připomínek vytvořena jednotná struktura 

stipendia pro všechny vysoké školy. Jednotně se určila i výše stipendia a termíny pro nominace studentů pro toto 

stipednium a termín pro ceremonii odevzdání. V prosinci 2020 byl konsorciem odsouhlasená i malá změna v názvu: 

"Stipendium profesora Miroslava Vlčka". Stipendijní program zatraktivní studium na zapojených vysokých školách a posílí 

i propagační a marketingové aktivity projektu Study in Prague.

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

1. Příprava a realizace přímé účasti na dvou veletrzích pod hlavičkou Study in Prague (přímá účast ČVUT) a virtuálních 

veletrzích/webinářích a zprostředkovaná (v zastoupení jinými partnery z projektu) účast na minimálně dvou online 

veletrzích. Selektování strategických zemí a nově vybraných zemí, kde se doposud ČVUT ještě neprezentovalo, a to v 

souladu s plánem internacionalizace pro rok 2020 a v souladu s vládním doporučením vycestovat do vybraných zemí 

vzhledem k pandemii koronaviru. Aktivní komunikace s pořadateli přímých a virtuálních veletrhů a partnery v 

projektu, příprava společné expozice Study in Prague a logistické zabezpečení prezentace v součinnosti s ostatními 

partnery participujícími na projektu. 

Výstup byl splněn. Prezentování cizojazyčných studijních programů ČVUT proběhlo v těchto zemích:                                * 

Zprostředkovaný veletrh FPP Edu Media – v termínu 15. až 16. února 2020, Mexico City, Mexiko.                                                          

* Vlastní expozice na půdě ČVUT pro brazilské studenty – 28. února 2020. Prezentace doktorských programů v angličtině 

pro více než 100 studentů.

* Veletrh EduFair Serbia – v termínu 6. až 7. března 2020, Bělehrad. Srbsko je jednou ze strategických zemí 

internacionalizace ČVUT s vysokou náborovou hodnotou. 

* Virtuální veletrh Education Abroad zacílený na studenty z Ukrajiny, od 23. do 24. července 2020. 

* Virtuální veletrh Young International Forum od 6. do 8. října 2020, Itálie. V porovnání s předchozími lety zaznamenává 

ČVUT nárust studentů z Itálie.

* Od 22. do 24. října 2020 veletrh Baltic Fairs: Estonsko, Litva a Lotyšsko. Region Pobaltí je jedním ze strategických 

regionů náboru samoplátců. Ve zmiňovaných státech si konsorcium Study in Prague udržuje úzkou spolupráci s 

ambasádami ČR. 

* Od 11. do 12. listopadu 2020: virutální prezentace pro studenty na vybraných středních školách v Turecku. Tyto 

prezentace vznikly s pomocí pobočky CzechTrade v tureckém Istanbulu. 

* Veletrh Study in Europe, v termínu 22. až 24. listopadu 2020, Jižní Korea, ve spolupráci s českou ambasádou v Soulu. 



4. Členové konsorcia zanalyzují a připraví možnou nabídku témat vzdělávacích online workshopů a následně se budou 

podílet na jejich organizaci - na vybrané téma bude pozván odborník z jiné vysokoškolské zahraniční organizace, 

instituce nebo obdobného projektu, který proškolí členy konsorcia. Další aktivitou bude zorganizování expertního 

školení pro zaměstnance ČVUT, kteří pracují se zahraničními studenty (např. pracovníci zahraničních a studijních 

oddělení jednotlivých fakult a ústavů), a to za účelem zkvalitnění mezinárodního prostředí na univerzitě. 

Výstup byl splněn. Vzhledem k situaci s pandemii COVID-19 na jaře, začátku léta později i na podzim a v zimě 2020 

nebylo prezenční workshopy a semináře možné realizovat. Dne 8. prosince 2020 zorganizovalo ČVUT v Praze půldenní 

tematický workshop pro pracovníky všech vysokých škol v konsorciu. Seminář vedl vedoucí zahraničního marketingu v 

obdobném estonském konsorciu Study in Estonia, pan Eero Loonurm. Lektor byl zvolen na základě dlouholetých 

zkušeností v oblasti internacionalizace na národní i nadnárodní úrovni. Tento seminář byl rozdělen do 4 tematických 

okruhů: Jak měřit spokojenost zahraničních studentů a jak s výsledky pracovat na městské a národní úrovni; Spokojenost 

zahraničních studentů jako nástroj ke změnám národní politiky; Online a offline marketingové aktivity; Zaměstnatelnost 

zahraničních studentů na domácí půdě. Na tento tematický seminář bylo registrovaných více než 50 pracovníků univerzit 

zapojených v konsorciu, kteří pracují se zahraničními studenty na centrální nebo fakultní úrovni. Dva pracovníci ČVUT se 

rovněž účastnili půldenního tematického workshopu zaměřeného na nábor studentů do doktoradských programů, který 

proběhl 17. prosince 2020. Tento workshop organizovala Česká zemědělská univerzita v Praze a vedl ho Uwe 

Brandenburg, ředitel Global Impact Institute. 

2. Aktualizování stávajících tiskovin a vytváření elektronických materiálů v angličtině, které zlepší elektronickou 

komunikaci mezi uchazeči o studium a pracovníky ČVUT v procesu náboru. Ve spolupráci se studenty bude také 

zabezpečeno překládání vybraných tiskovin do cizojazyčných mutací reflektující navštívený přímý nebo virtuální 

veletrh/webinář. Vytváření nových promo materiálů, které podporují šíření značky ČVUT a Study in Prague v zahraničí 

ze strany marketingové skupiny Study in Prague. Ta se bude podílet i na vytváření příspěvků na sociální sítě, na 

zabezpečení placené reklamy nejen na sociálních sítích, ale i na anglických webových stránkách portálů cizinců žijících 

v České republice (např. Expats.cz).

Výstup byl splněn. Aktualizována byla brožura ČVUT s nabídkou anglických programů a vytištěna v nákladu 7 000 kusů. 

Tištěná reklama v bulletinu I-Prague vyšla v anglické verzi v nákladu 75 000 kusů pro období únor až duben 2020. Vznikly 

nové promo materiály v podobě potahů/obalů na kufry ve třech různých velikostech v počtu 45 kusů. Na sociálních 

médiích byly publikovány příspěvky v dostatečném časovém rozmezí před jednotlivými veletrhy, které na ně 

upozorňovaly. Na virtuální veletrh pro ukrajinské studenty byly digitální promo materiály přeloženy do ukrajinštiny a 

ruštiny ambasadorem ČVUT pro tento region. Pro každý virtuální veletrh nebo webinář byla připravena i vizuálně 

aktraktivní grafika pro virtuální stánek Study in Prague a inovované tiskové materiály v podobě nahraných PDF 

dokumentů a fotek. Marketingová skupina připravila i anglický článek o náboru zahraničních studentů navzdory 

pandemii koronaviru. Na YouTube kanál Study in Prague bylo nahráno 11 studentských videí. Tyto videa vytvářejí 

samotní studenti a přibližují studentský život v Praze i v průběhu pandemie koronaviru. 

3. ČVUT připraví novou brožuru v angličtině, která bude obsahovat vybrané příklady excelentní vědecko-výzkumné 

činnosti nad rámec stávajících tiskovin, které budou sloužit jako marketingová podpora na přímých a virtuálních 

veletrzích/webinářích. Příprava a vytváření nové brožury bude konzultována s vědeckými pracovníky na ČVUT. IT 

skupina technicky zabezpečí přidání nové záložky na web Study in Prague referující o výzkumu. Brožura bude cílit 

především na studenty v magisterských programech, kteří zvažují studium v postgraduálních programech, případně i 

na možné akademické pracovníky ze zahraničí.

Výstup byl splněn. Byla vytvořena pracovní skupina pro vědu a výzkum, která je složena z pracovníků marketingové 

skupiny Study in Prague a pracovníků odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost. IT skupina Study in Prague vytvořila 

novou záložku pro vědu a výzkum pro web www.studyinprague.cz. Tato webová záložka obsahuje tematické rozdělení 

výzkumních okruhů: Art&Design, Business, Management&Law, Economics&Finance, Education, Humanities, Informatics, 

Life Sciences, Mathematics&Statictics, Medicine, Natural Sciences, Social Sciences a Technologies&Engineering. ČVUT 

připravilo i novou brožuru věnovanou vědě a výzkumu, která je využívana především při náboru studentů na 

doktorandské studium. 



Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prezentace pro zahraniční středoškolské poradce (podzim 

2020) byla upravena z kontaktní formy do online.

Přečerpání položky 2.4 Materiál

Přečerpání položky 2.5 Služby

Nedočerpání položky 2.6 Cestovní náhrady

Důvodem byla pandemie koronaviru.

Byly plánované propagační předměty ve větším množství, 

ale vzhledem k nekonání prezenčních veletrhů a nemožnost 

cestování se počet nakoupených propagačních předmětů 

snížil. 

Položka Služby byla přečerpána vzhledem k nekonání 

prezenčních akcí a místo fyzických veletrhů byla agenda 

přenesena do online prostředí s vyššími náklady. 

Cestovní náhrady nebyly využity vzhledem k pandemii 

koronaviru, vládním nařízení a uzavření státních hranic.

  

Destinace veletrhů byla zvolena v souladu s vládními 

bezpečnostními nařízeními pro vycestování.

Účast byla původně na minimálně pěti mezinárodních 

veletrzích pomaturitního vzdělávání. Výstup byl upraven na 

dva veletrhy s přímou účastí a dva virtuální veletrhy a 

webináře.

Důvodem byla pandemie koronaviru.

Důvodem byla pandemie koronaviru.

5. Komunikace se středoškolskými poradci, kteří působí na mezinárodních středních školách nejen v České republice, 

ale i v zahraničí. Následné plánování exkurzí pro tyto poradce, kde se jim přiblíží možnosti studia v Praze. ČVUT 

vytvoří speciální program exkurzí s prohlídkami jednotlivých fakult, jejich pracovišť, zajímavých laboratoří a v 

neposlední řadě vytvoření prezentace speciálně určenou pro tyto poradce. Marketingová skupina připraví i speciální 

balíček s tiskovinami a promo materiály, které budou sloužit pro poradce s následným předáním informací studentům 

(např. plakáty, vlaječky univerzit, dotisk rodičovské brožury Study in Prague apod.). Z komunikace se středoškolskými 

poradci vznikne i společná databáze na Sharepointu Study in Prague, která bude sloužit pro zasílání informačních 

emailů v angličtině.

Výstup byl splněn. ČVUT v Praze naplánovalo exkurzi pro poradce z mezinárodních středních škol, kteří měli Prahu 

navštívit. Kvůli pandemii musela byt táto jarní i podzimní exkurze s prezentací zrušena. Místo exkurze byla na jaře 

poradcům zaslána powerpointová prezentace Study in Prague, kterou prezentovali svým studentům. Podskupina pro 

středoškolské poradce vytvořila společnou tabulku na Sharepointu Study in Prague s databází kontaktů těchto poradců, 

kde jsou rozděleny především podle kontinentů a geografických regionů, ale i podle jazyka výuky. Databáze je v 

pravidelných intervalech doplňována a aktualizována. Tato podskupina zajišťuje i balíčky pro mezinárodní poradce. ČVUT 

v Praze koordinovalo zaslání 33 balíčků pro poradce, které obsahovaly plakát Study in Prague, anglické brožury 

jednotlivých vysokých škol s nabídkou studijních programů (5 brožur v jednom balíčku za každou vysokou školu), 

kontaktní kartičky, propagační materiály a obecnou brožuru Study in Prague v počtu 10 kusů v každém balíčku. Poradci 

pro středoškoláky následně distribuují zaslané materiály svým studentům na viditelné místa ve svých školách. Balíčky 

byly zaslány do 21 zemí (např. Švýcarsko, Indie, Itálie, Kostarika, Čína, Thajsko). Ve dnech 23. až 27. listopadu 2020 

proběhl i online webinář, který byl rozdělen do obecné prezentace a do časových slotů jednotlivých vysokých škol, na 

které se poradci mohli registrovat. Celkově bylo přihlásených 74 poradců. ČVUT v Praze koordinovalo tuto virtuální akci.

6. Konsorcium bude v průběhu roku vytvářet podmínky a nastavení kritérií pro udělení nového “Stipendia Miroslava 

Vlčka”  - od určování kritérií pro studenty, po složení komise udělující toto stipendium. 

Výstup byl splněn. ČVUT v Praze představilo konsorciu návrh na ustanovení mimořádného Stipendia profesora Miroslava 

Vlčka za účelem smysluplné podpory aktivních zahraničních studentů na univerzitách konsorcia. Vzhledem na odlišnosti v 

prostředích, zaměřeních a na jiné podmínky s udělováním stipendií na jednotlivých vysokých školách, se určila a stanovila 

základní kritéria shodná pro všechny: přínos studenta nad rámec studijních povinností k šíření dobrého jména univerzity 

v Česku či zahraničí, zapojení do výzkumných či vzdělávacích projektů či jiná aktivita směřující ve prospěch dalších 

zahraničních studentů univerzity; formát a výše stipendia a profilová kategorie kandidátů. Dohodly se i detaily k 

slavnostnímu vyhlášení – měsíc udělování a marketingová podstata celé akce. V prosinci 2020 byl konsorciem 

odsouhlasená i malá změna v názvu stipendia: "Stipendium profesora Miroslava Vlčka". Stipendijní program zatraktivní 

studium na zapojených vysokých školách a posílí i propagační a marketingové aktivity projektu Study in Prague.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení 

MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)



Přehled o 

pokračujícím projektu

Rok realizace

Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 

dotace

1. Kapitálové finanční 0 0 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2. Běžné finanční prostředky 1 500 1 500 0 0,00%

Osobní náklady:

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 100 100 0 0,00%

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)

34 34 0 0,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a 

příděly do sociálního fondu

36 36 0 0,00%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
240 200 -40 -2,67%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 622 869 247 16,47%

2.6 Cestovní náhrady 208 1 -207 -13,80%

2.7 Stipendia 260 260 0 0,00%

3. Celkem běžné a kapitálové 1 500 1 500 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2,1

2,2

2,3

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)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

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

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

Mzdy - odměny pro 5 pracovníků ČVUT, kteří se na projektu podíleli nad rámec své 

vlastní pracovní náplně. 
100

Prostředky na 4 dohody o provedení práce, tedy pro 4 osoby. 34

Zákonné odvody – povinná položka ke mzdovým nákladům (35%) - částka je 

zvýšená kvůli položce nákladové mzdy (čerpání dovolené v době, kdy uvedený 

zaměstnanec obdrží odměnu). Tato položka je nepředvídatelná a není možné ji 

samostatně odúčtovat.

36



2,4

2,5

2,6

2,7

200

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

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

Materiální náklady – označení společného stánku (roll-upy, plachty, plakáty, 

vlajky), tiskové materiály (obecná brožura, tiskoviny o fakultách a nabízených 

programech a oborech, vizitky a nové brožury pro propagaci vědy a výzkumu), 

propagační materiály (drobné propagační předměty, plátěné tašky), technika pro 

natáčení videí a grafické úpravy. 

Služby a náklady nevýrobní – pronájem výstavní plochy, rozvoj webové stránky 

„Study in Prague“, rozvoj sociálních sítí a placená propagace příspěvků, inzerce a 

reklama, rozvoj nástrojů elektronické komunikace s potenciálními uchazeči, 

grafické práce pro tiskové a webové materiály.

869

Cestovní náhrady – vzhledem k pandemii koronaviru, vládním nařízení a uzavření 

státních hranic, měl jen 1 pracovník ČVUT možnost zahraniční služební cesty. 
1

Stipendia – pro 10 studentů ČVUT, kteří byli do projektu zapojeni. 260


