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

Realizace úprav workflow přijímacího řízení (V1)

- revidovali jsme celý proces přijímacího řízení a navrhli plně elektronické workflow. Změny procesu jsme realizovali a nasadili do 

provozu (viz výstup č. 2 a 3). V rámci změn došlo mj. k těmto úpravám: předřadili jsme platbu poplatku za přijímací řízení před 

krok přijetí přihlášky, díky tomu jsme mohli zprovoznit automatické zařazování přihlášek do přijímacího řízení, zavedli jsme nový 

stav přihlášky a navrhli celou řadu dalších dílčích vylepšení, které přispěly k přechodu na plně elektronický proces podávání a 

vyhodnocování přihlášek. Do procesu byly zahrnuty výstupy z CRP 2019, ve kterém jsme mj. připravili nový modul pro nastavení 

a zaznamenání průběhu přijímací zkoušky.

- v rámci změny procesu přijímacího řízení jsme provedli také změny v e-mailové politice ČVUT. Zavedli jsme povinnou validaci 

soukromých e-mailů uchazečů a do informačního systému přidali nový příznak, zda mají osoby ČVUT (uživatelé s identitou) 

validované soukromé e-maily. Navrhli jsme revoluční změnu - nezakládat všem studentům tzv. "školní e-mail".

- v rámci analýzy jsme vydefinovali potřebu nového typového spisu pro přijímací řízení.

- při změně procesu jsme pamatovali také na uchazeče s vízovou povinností.

- změny WF se promítly zejména do aplikací KOS, Přihláška ČVUT a Usermap.

- upravené WF přijímacího řízení bylo schváleno garanty studijního IS a nasazeno také na partnerské školy AMU a VŠUP.

Výstup považujeme za splněný.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

lucie.nova@cvut.cz

Ing. Milan Kubín

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice; 

https://www.cvut.cz
224 35 9777

V tom kapitálové finanční prostředky: 

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu
Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2020

b) elektronizace správní agendy vysoké školy

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Od: 1. 1. 2020

Název projektu:

Do: 31. 12. 2020

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

milan.kubin@cvut.cz

1100

1100

Mgr. Lucie Nová

V tom běžné finanční prostředky: 

400

400

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice; 

https://www.cvut.cz
224 35 8485

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na technické implementaci nových řešení v oblasti studijní agendy škol. 

Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za ČVUT splněn. 

mailto:lucie.nova@cvut.cz
mailto:milan.kubin@cvut.cz
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Erasmus without papers (V4)

- provedli jsme analýzu rozhraní pro komunikaci s EWP. Prozkoumali specifikace jednotlivých verzí a rozhodli se implementovat 

nejnovější verzi Registry service pro IIA ve verzi 4.0.0. Narazili jsme na celou řadu nedostatků připraveného řešení, od 

nekompatibility až po chyby v odesílání a návratu dat. Situaci komplikovala nesnadná komunikace s vývojovým týmem EWP, 

který reagoval s velkými prodlevami a některé námi reportované chyby nejsou ani k dnešnímu dni vyřešené. V tuto chvíli se 

bohužel zdá, že je kvůli problémům s kompatibilitou nutná implementace všech verzí.

- problematiku EWP tak v tuto chvíli nepovažujeme za vyřešenou, byť jsme se na rozhraní napojili a máme implementovánu 

podporu pro bilaterální dohody.

- problematice se budeme nadále věnovat.

Výstup považujeme za splněný.

Analýza využitelnosti služby České pošty – Dopis online (V3)

- https://www.postaonline.cz/dopis-online

- záměrem tohoto výstupu bylo zmapovat možnost usnadnění práce referentek studijních oddělení při odesílání papírových 

dopisů.

- na základě podrobnější analýzy služby a zmapování, které dokumenty má škola v tuto chvíli povinnost posílat v papírové 

podobě, jsme dospěli k závěru tuto službu nevyužít. Nákladnost služby a prací spojených s implementací podpory API rozhraní 

České pošty do IS ČVUT byla vyhodnocena jako příliš vysoká vzhledem k přínosům. ČVUT se tedy rozhodlo integraci této služby 

do svého informačního systému nepodpořit.

Výstup považujeme za splněný.

Elektronizace agendy přijímacího řízení (V1)

- umožnili jsme uchazečům nahrávat dokumenty, požadované v procesu přijímacího řízení, prostřednictvím webového rozhraní 

(nemusí je, v závislosti na nastavení podmínek přijímacího řízení jednotlivých fakult, posílat poštou).

- zavedli jsme elektronickou podporu pro sledování plnění tzv. administrativních povinností uchazečů (informace jsme 

zpřístupnili i uchazečům v jejich přihlášce),

- přidali jsme elektronickou podporu pro kontrolu studijních výsledků doručených uchazeči, výsledek kontroly se také zobrazuje 

uchazečům v aplikaci Přihláška.

- rozšířili jsme datovou základnu o nové údaje/položky potřebné ke generování rozhodnutí č. 22 a 30. Současně jsme podpořili 

také evidenci nových výsledků přijímacího řízení č. 14, 15, 23 a 24. Výsledek č. 21 jsme přestali nabízet.

- podpořili jsme plně elektronické odesílání pozvánek k přijímací zkoušce a příslibů přijetí (viz také výstup č. 3). Tyto dokumenty 

se nově ukládají v informačním systému a odesílají do spisu uchazeče.

- rozšířili jsme množství a kvalitu informací zobrazených uchazeči v aplikaci Přihláška. Uchazeč má v rámci aplikace Přihláška 

ČVUT dostupné všechny dokumenty související s přijímacím řízení v elektronické podobě.

- od ak. roku 2020/21 bylo na ČVUT poprvé možné použít ve studiu jako primární e-mail soukromý e-mail studenta. Do té doby 

fakulty svým studentům vždy zakládaly e-maily s jejich doménou.

- provedli jsme úpravu eSPSL tak, aby bylo možné pracovat s více druhy typových spisů. Navrhli strukturu typového spisu 

přijímacího řízení, upravili strukturu stávajícího typového spisu studia. Následně byl připraven, schválen a nasazen do provozu 

nový spisový a skartační plán.

- připravili jsme podrobný pracovní návod a realizovali několik bezkontaktních školení referentek prostřednictvím TEAMS.

Výstup považujeme za splněný.

Nové sestavy pro přijímací řízení (V1)

- tiskové sestavy přijímacího řízení jsme doplnili o sestavy pozvánka k přijímacímu řízení, příslib přijetí se zkouškou a bez zkoušky 

a protokol o přijímací zkoušce. Všechny sestavy se současně ukládají v IS KOS a SPSL.

- doplnili jsme tiskové šablony pro nové výsledky přijímacího řízení č. 14, 15, 23 a 24.

- podpořili jsme automatizované generování rozhodnutí o přijímacím řízení v závislosti na datech zadaných v IS KOS. 

Automatizovaně se v tuto chvíli generují rozhodnutí pro všechny výsledky přijímacího řízení, včetně výsledků č. 22 (nepřijetí z 

důvodu nedostatečné kapacity) a 30 (nepřijat pro nedostatečný zájem).

- přidali jsme tiskové sestavy v angličtině - viz také popis výstupu č.9.

Výstup považujeme za splněný.

Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se elektronizace dokladů vůči prostředí na ČVUT (V2)

- velmi nás zaujalo řešení připravované na VŠE související s centrální evidencí a kontrolou dokumentů dodaných uchazeči v 

rámci přijímacího řízení. Na ČVUT probíhá kontrola těchto dokumentů na každé fakultě zvlášť, což z pohledu uchazeče, který si 

podává přihlášku na více fakult, znamená, že musí dokumenty posílat na každou fakultu. Zavedení podobného řešení na ČVUT 

se v současné chvíli (s přihlédnutím na kapacity rektorátní administrativy) ukázalo jako nereálné. Přechod na tento model jsme 

si vytyčili jako dlouhodobý cíl.

- dále jsme prozkoumali možnosti tzv. robotické studijní referentky VUT. Jejich řešení nám pomohlo při definování cílů pro rok 

2021 v této oblasti a ke konci roku 2020 jsme začali pracovat na přípravě podobného řešení. 

Výstup považujeme za splněný.

Sjednocení procesu doručování pro všechny agendy studia napříč všemi fakultami/součástmi ČVUT (V1, V3)

- byla provedena analýza legislativních podmínek doručování rozhodnutí. V rámci analýzy byla navržena jednotná maska čísla 

jednacího, PIDu a spisové značky.

- ve spolupráci s odborem pro studium a studentské záležitosti bylo připraveno jednotné workflow pro doručování a 

zveřejňování na úřední desce. WF bylo schváleno paní prorektorkou pro studium.

- na implementaci do organizace a IS postupně pracujeme.

Výstup považujeme za dokončený.
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Změny v řešení

Číslo změny

1.
Změny  v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením 

CRP 2020.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 

projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených 

finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2020 (v 

položkách 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 a 2.6). Zdůvodnění změn je uvedeno 

u konkrétních položek v části „Bližší zdůvodnění čerpání v 

jednotlivých položkách“.

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)

- odevzdáním této zprávy a průběžným reportováním dosažených výsledků považujeme výstup za splněný.

Úprava webového rozhraní studijního systému, podpora internacionalizace - revize anglických rozhraní aplikací (V4)

- v prvopočátku jsme na úkolu spolupracovali se zaměstnancem ČVUT, později jsme navázali spolupráci s externistou - rodilým 

mluvčím, který zná akademické prostředí a studoval bohemistiku. Tato kombinace se pozitivně promítla do celkového výsledku.

- v původním návrhu jsme nepočítali s celkovou revizí česko - anglického slovníku ČVUT, která se však ukázala jako velmi 

užitečná. Vyšli jsme z dokumentu "Česko-anglický slovníček pojmů v univerzitních předpisech" a postupně doplňovali další 

termíny. Slovník jsme obohatili o pojmy srozumitelné pro studenty hovořící americkou angličtinou.

- v aplikaci Přihláška ČVUT jsme provedli celkovou revizi překladů + doplnili překlady chybějící.

- rozšířili jsme číselník způsobů zakončení předmětů o anglické ekvivalenty a změnu promítli do souvisejících aplikací (webového 

rozhraní aplikace KOS, Mobility, Bílá kniha aj.).

- díky revizi slovníku ČVUT se posunul termín realizace revize webového rozhraní aplikace KOS, na které aktuálně stále 

pracujeme (leden 2021).

Výstup považujeme za splněný.

Vytvoření šablon anglických překladů dokumentů pro přijímací řízení (V1, V4)

- KOS nyní podporuje automatické generování rozhodnutí o přijímacím řízení včetně anglických překladů.

- k jednotlivým výsledkům přijímacího řízení jsme připravili odpovídající anglické šablony, které se ukládají do spisu uchazeče.

- referentkám jsme přidali možnost ovlivnit, zda se budou generovat pouze česká rozhodnutí nebo rozhodnutí s anglickým 

překladem a dovolili jim doplnit do překladů doplňující informace.

Výstup považujeme za splněný.

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)

Zmapování a analýza potřeb ČVUT v oblasti kvality ve vzdělávání zaměřené na elektronizaci procesů ve studijní agendě vůči 

prostředí na ČVUT (V5)

- porovnali jsme metodiky sledování kvality ve vzdělávání a elektronizaci procesů s tímto souvisejících na ostatních zapojených 

VŠ.

- přiklonili jsme se k modelu AMU, která v minulém roce získala institucionální akreditaci s pochvalou a potvrdila tak, že jimi 

nastavené procesy jsou vyhovující a správné. Pro toto rozhodnutí hovoří navíc fakt, že mezi ČVUT a AMU funguje několikaletá 

úspěšná spolupráce a skutečnost, že AMU využívá stejný studijní systém jako ČVUT.

- v roce 2021 bude ČVUT pracovat na implementaci řešení, které velkou měrou vychází ze zkušeností AMU.

Výstup považujeme za splněný.

Tvorba aplikace pro srovnávání studijních plánů – platných i minulých (V5)

- k myšlence přípravy této aplikace nás přiměly požadavky garantů studijních programů. Ti chtěli mít jednak možnost porovnat 

jimi garantované studijní plány v čase a vyhodnotit, zda aktuální studijní plán odpovídá akreditaci a pak také srovnat dva různé 

studijní plány, kdy obvykle sledují dodržení celofakultního základu.

- na přípravě aplikace jsme spolupracovali, i s ohledem na výstup úkolu č. 10, s AMU.

- byl připraven prototyp aplikace bez uživatelského rozhraní, který se po několika úpravách ukázal jako vyhovující.

- příprava uživatelského rozhraní se v tuto chvíli dokončuje (leden 2021). S nasazením aplikace do provozu počítáme v prvním 

čtvrtletí 2021.

Výstup považujeme za splněný.

Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)

- zástupci ČVUT se zúčastnili všech konaných seminářů.

- na všech konaných seminářích ČVUT prezentovala dosažené výsledky.

- aktivně jsme se účastnili diskuzí a konzultovali jsme se zástupci zapojených vysokých škol.

Výstup považujeme za splněný.

Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí ČVUT (V1-V5)

- byly prozkoumány prezentace a výstupy zapojených vysokých škol.

- aktivně jsme na ČVUT projednávali především ta témata, která jsme v roce 2020 na ČVUT řešili - tedy přijímací řízení, on-line 

podpora studentům (vydávání el. potvrzení o studiu, způsoby doručování), evidence ve spisové službě a sledování kvality ve 

vzdělávání.

- ne všechny podněty, které jsme vyhodnotili jako užitečné, jsme v tuto chvíli schopni řešit a využít. Jsou pro nás však inspirací 

pro další rozvoj a rozhodně budeme dále sledovat, jak se řešení na jednotlivých školách vyvíjí a jaké zkušenosti školy získaly.

Výstup považujeme za splněný.



Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

– ––

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

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)



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 prostředky 

celkem
400 400 0 0,00%

1.1
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
400 400 0 0,00%

1.2
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
1 100 1 100 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 813 784 -29 -1,93%

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 40 40 2,67%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

284 273 -11 -0,73%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0 0 0,00%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 3 3 0,20%

2.6 Cestovní náhrady 3 0 -3 -0,20%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
1 500 1 500 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

1.1

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

TZ modulu SPSL a rozhraní na studijní systém KOS, vč. neomezené licence, provedené v 

rámci projektu CRP C9. Realizována podpora pro práci s více typovými spisy (TS studia a 

TS přijímacího řízení), úprava rozhraní.

Cestovní náklady: z důvodu pandemie Covid nebyly realizované plánované cesty. 

Prostředky byly převedeny do 2.5.

784

40

273

0

DPP. Plnění výstupů 8 a 9 v rámci celkového výstupu V4: Internacionalizace jsme 

zamýšleli zvládnout vlastními silami. Domluvený zaměstnanec však nečekaně vypadl, a 

proto jsme přistoupili ke spolupráci s externistou.

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu.

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Služby a náklady nevýrobní. V rámci řešení výstupu č. 8, kdy jsme mj. měnili způsob 

práce s položkou způsob zakončení předmětu, jsme pro úpravu back-end webového 

rozhraní KOSu využili služeb externího vývojáře.

3

Částka (v tis. Kč)

400

Mzdové prostředky na úpravu aplikací Přihláška, studijního IS KOS a Mobility. Veškeré 

analýzy, návrhy realizace, příprava zadání a vlastní programovací práce byly realizovány 

zaměstnanci ČVUT.

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

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


