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Studijní návštěvy na zahraničních VŠ se zkušenostmi se společnými programy pro zjištění principů zajištění kvality a prostupnosti 

studiem, stanovení systému zjišťování a zajišťování kvality, případná revize standardů studijních programů s ohledem na 

nastavení kvality společných studijních programů a studijního řádu pro zajištění a hlídání prostupnosti studiem u společných 

programů.

Plnění: Studijní návštěvy na zahraničních VŠ musely být výrazně zredukovány vzhledem k omezením v cestování téměř po celý 

rok 2020, uskutečnila se pouze pracovní cesta do Bruselu a krátká návštěva saských partnerských škol. Cíl byl splněn jen 

částečně. Revize standardů studijních programů a revize studijního řádů proběhne v roce 2021, kde výhoda spočívá v dispozici 

většího objemu relevantních dat. Nedostatek vhodných použitelných podkladů souvisí s vynucenou redukcí studijních návštěv na 

zahraničních a tuzemských univerzitách.

Účast na seminářích zabývajících se stanovením rámce a typologie jednotlivých programů, metodické návštěvy participujících VŠ 

se zkušeností s těmito typy programů, stanovení typologie programů, zakotvení rámcových principů uskutečňování společných 

programů na ČVUT

700

415

Volfgang Melecký

ČVUT v Praze

Jugoslávských partyzánů 3, 160 00, Praha 6 

234 35 34 65

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Sběr dat pro analýzu současných platných dohod typu „joint a double degree“ na ČVUT, zpracování SWOT analýzy stávajících 

dohod typu joint a double degree, diskuze s univerzitami o doporučení vhodných zemí a regionů pro potenciální uzavírání dohod 

typu „joint a double“ degree, analýza přenesení zkušeností ze zahraničních spoluprací na spolupráci s českými univerzitami, 

účast na zahraničních konferencích

0

0

gabriela.achtenova@cvut.cz

ČVUT v Praze

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

volfgang.Melecky@cvut.cz

Gabriela Achtenová

ČVUT v Praze

Jugoslávských partyzánů 3, 160 00, Praha 6 

224 35 34 72

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový projekt pro veřejné vysoké školy 2020

j) formulace společných kritérií kvality oborově podobných studijních programů  

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními 

vysokými školami 

01.01.2020

Název projektu:

Plnění: Sběr dat z fakult a pracovišť ČVUT poskytl přehled existujících smluv pro společné studijní programy typu double 

degree/joint degree: FSv (7), FEL (6), FJFI (3) a FD (3). Nejvíce partnerských VŠ je z FR (6), GER (5), SWE (5), BE (5). Mimo EU mají 

nejvyšší zastoupení ruské univerzity (3) a čínské (2). Také Japonsko, Indonésie, Tchajwan a USA. Legislativa řady EU zemí 

umožňuje formálně uzavírat smlouvy pro společné studijní programy, zejména FR a GER. Zkušenosti těchto zemí jsou 

dlouholeté, lze převzít vzory administrativních postupů. Také SWE a BE má přijatené podmínky pro vytváření dohod o 

společných programech. SWOT analýza stávajících dohod typu joint a double degree je součástí výstupu (na vyžádání jako 

příloha). Diskuze s univerzitami probíhala s ohledem na Covid omezeně, řada užitečných závěrů byla však odvozena, výstup 1 a 3 

včetně dat v tabulkových přílohách (tabulky 1, 2 na vyžádání). Analýza přenesení zkušeností ze zahraničních spoluprací na 

spolupráci s českými univerzitami k dispozici. K účasti na zahraničních konferencích s tematikou společných programů nedošlo s 

ohledem na restrikce Covid.

Plnění: Analýza kompatibility jednotlivých zemí pro uzavírání dohod byla provedena v menším než plánovaném rozsahu kvůli 

omezeným možnostem návštěv partnerských univerzit. K dispozici jsou získaná data (tabulka 1, 2 na vyžádání). Data umožňují 

vyvodit závěry o potenciálu jednotlivých zemí pro budoucí společné studijní programy. Sestavení rámcové vzorové smlouvy pro 

dohody o společných programech viz dva vyhotovené vzory (přílohy 2, 3 na vyžádání), jedna pro magisterský a doktorský 

program. Oba vzory, v určitých modifikacích již používané. 

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

Do:31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:700

Plnění: K účasti na seminářích došlo jen velmi omezeně z důvodu Covid situace, řešitelský tým zúčastnil pouze tuzemských 

online seminářů. Došlo k redukci také metodických návštěv participujících VŠ. Rámcové principy uskutečňování společných 

studijních programů byly zpracovány do dvou vzorů smluv pro magisterské a doktorské studijní programy (vzory na vyžádání 

jako příloha).

Analýza kompatibility jednotlivých zemí pro uzavírání dohod, sestavení mechanismu přípravy a implementace dohod společných 

programů z hlediska součinnosti pracovišť ČVUT, sestavení rámcové vzorové smlouvy pro dohody o společných programech
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Plnění  výstupů 

projektu

1

2

3

4

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

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)

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.

snížení  nákladů za služby

snížení nákladů na cesovné

zrušení materiálových nákladů

č. j.: MSMT-14877/2020-2, ROZHODNUTÍ č. 20208

č. j.: MSMT-14877/2020-2, ROZHODNUTÍ č. 20208 

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Rámcová vzorová smlouva pro dohody typu „joint a double degree“ - splněno

zvýšení mzdových nákladů

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

č. j.: MSMT-14877/2020-2, ROZHODNUTÍ č. 20208

č. j.: MSMT-14877/2020-2, ROZHODNUTÍ č. 20208 

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

Analýza současných platných dohod typu „joint a double degree“ a analýza možností jejich rozvoje - splněno 

Zakotvení rámcových principů uskutečňování „joint a double degree“ programů na ČVUT - splněno

Revize vnitřních předpisů ČVUT s ohledem na kontrolu kvality a prostup studiem - splněno částečně

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 %)

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
700 415 -285 -41%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 240 240 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

84 81 -3 -4%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0 0 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 136 69 -67 -49%

2.6 Cestovní náhrady 180 25 -155 -86%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
700 415 -285 -41%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

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

odměny členům řešitelského týmu

cestovné - tři zahraniční cesty a pět tuzemských na semináře k projektu

0

81

69

25

zákonné odvody z mezd - vyplývá z výše položky 2.1

služby - pronájem seminárních prostorů, odborné studie, semináře, workshopy

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Částka (v tis. Kč)

240

odměny z DPP nebyly čerpány, situace ve světě neumožňovala mnohé  aktivity

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

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


