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V tom běžné finanční prostředky:

Databáze vhodných témat z oblasti školství. Výstup byl splněn. Každá univerzita včetně ČVUT v Praze provedla rešerši a 

vytipovala partnery z řad veřejných institucí a komerčního sektoru a vstoupila s nimi do kontaktu ohledně regionálně a odborně 

specifických témat zaměřených na posilování společenské odpovědnosti. Vysoké školy se v květnu 2020 dohodly na uspořádání 

tří tematických diskusí, které byly následně realizovány v Brně (červen), Praze (září) a Ostravě (září). Na organizaci se podílely 

všechny univerzity zapojené do projektu. Mimo diskusní platformu byly v průběhu roku připravovány texty ve formě článků 

zaměřených na dění na ČVUT. Vybírali jsme aktuální témata, převážně inovace v oblasti inženýrských disciplín, které jsme 

pravidelně zveřejňovali na portále univeristas.cz. Ve spolupráci s dalšími 7 vysokými školami došlo v červnu 2020 k celodennímu 

kontaktnímu setkání na ČVUT, na němž byly definovány oblasti témat, o nichž probíhala moderovaná diskuse na ČVUT v Praze 

dne 17. 9. 2020.   

Seznam potenciálních garantů pro moderaci diskuse z řad odborné veřejnosti a z dalších zainteresovaných institucí, 

neziskových organizací a komerčního sektoru v daném regionu. Výstup byl splněn. Každá univerzita představila několik 

hlavních témat, které spadají mezi její odbornosti, a oslovila představitele definovaných institucí, kteří se zásadním způsobem 

vztahují k daným tématům. V případě ČVUT šlo o témata technických inovací, téma třetí role vysokých škol a role vysokých škol 

při propuknutní celospolečenské krize. Mezi oslovené odborné garanty diskuze patřili například relevantní zástupci státní správy, 

médií, středních škol nebo firem jako Skanska, Metrostav ap. V rámci přípravy na pražský kulatý stůl proběhlo jednání s MPO a 

Karlovou univerzitou o zapojení jejích zástupců do tématu „Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize“. S ohledem 

na vývoj pandemie roku 2020 bylo rozhodnuto o aktuálních tématech vztahujících se k aktivnímu postoji univerzit, jejich 

významu pro společnost a jejich zapojení do boje s pandemií.  

Mediální kampaň k projektu Kulatých stolů včetně propagace na sociálních sítích a dalších nástrojů s využitím komunikačních 

kanálů zapojených VŠ. Výstup byl splněn. ČVUT propagovalo prostřednictvím webu a sociálních sití diskusní stůl pořádaný v 

Brně a Ostravě. Kulatý stůl pořádaný na ČVUT v Praze byl propagován prostřednictvím webu ČVUT, portálu Universitas, dále pak 

přes regionální média (dle podílu zapojených univerzit) a dále pak pomocí placené Facebookové kampaně. S informací před akcí 

a po ní pomohlo s propagací také MPO na stránkách Country for the Future a na svých sociálních sítích.   

České vysoké učení technické v Praze

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

andrea.vondrakova@cvut.cz

Mgr. Andrea Vondráková

České vysoké učení technické v Praze 

224 35 3423

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centrální rozvojový program

e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol

Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

01.01.2020

Název projektu:

Podíl na návrhu modelu nových komunikačních kanálů pro posílení společenské odpovědnosti VŠ ve spolupráci s místními 

veřejnými partnery, neziskovými organizacemi a soukromými partnery. Výstup byl splněn. Na základě analýz dostupných a 

specifických potřeb byl vytvořen soubor doporučených komunikačních kanálů pro efektivní komunikaci s relevatním publikem. V 

centru stály čtyři hlavní pilíře - živé streamy z kulatých stolů, monotematický newsletter ke společenské odpovědnosti rozesíláný 

na sdílenou databázi relevantních kontaktů, speciální rubrika v magazínu Universitas (s využitím klíčových formátů jako rozhovor 

a komentář) a aktivní (podporované) šíření na sociálních sítích.      

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

300

300

Mgr. Andrea Vondráková

České vysoké učení technické v Praze 

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, www.cvut.cz 

224 35 3423

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Všechny cíle projektu korespondují se stanovenými výstupy, proto jsou detailněji rozepsány níže u plnění výstupů projektu. Cíle byly splněny.  

0

0

andrea.vondrakova@cvut.cz

mailto:andrea.vondrakova@cvut.cz
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Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

–

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Podíl na organizaci pilotních dílů Kulatých stolů. Výstup byl splněn. První „kulatý diskusní stůl“ proběhl 25. června 2020 na 

Masarykově univerzitě v Brně, téma bylo „Společenská odpovědnost vysokých škol.“ Zástupci ČVUT se této diskuse také osobně 

účastnili. ČVUT v Praze organizovalo spolu s dalšími 7 vysokými školami diskusní setkání v Praze nazvané „Role vysokých škol při 

propuknutí celospolečenské krize“. Akce se konala 17. 9. 2020 od 13.00 hod. a účastnil se jí rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček, 

Robin Čumpelík z MPO, děkanka Jana Holá z Univerzity Pardubice, prorektor ČZU prof. Michal Lošťák, didaktička Lucie Rohlíková 

ze ZČU a redaktor magazínu Reportét Jiří Štický. Moderování se ujal Jakub Novák z Univerzity Hradec Králové. Setkání probíhalo 

omezeně kontaktní formou, pro další zájemce a diváky byla diskue streamovaná přes YouTube ČVUT a formou crosspostu 

vysíláno živě na Facebooky škol všech zapojených vysokých škol. Crosspost byl zajištěn také na Facebook MPO. Poslední kulatý 

stůl na téma „Klimatická změna: Co budeme dýchat, jíst a pít?“ probíhal na Ostravské univerzitě dne 21. 9. 2020. Ze všech 

diskusních setkání vznikly shrnující články, které byly zveřejněny na portále Universitas.  

–

Snížení financí u položky Materiál.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

S ohledem na vyšší náklady související se zajistěním online 

diskuse byla částka navýšena v položce Služby. 

Prostředky na cestovném nebyly dočerpány, jelikož řadu 

naplánovaných cest nebylo možné realizovat vlivem 

koronavirové pandemie.

–

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 financí u položky Cestovné. 

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 %) z 

celkové přidělené 

dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
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 

celkem
300 300 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)

49 49 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)
35 5 -30 -10,00%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 60 104 44 14,67%

2.6 Cestovní náhrady 20 6 -14 -4,67%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
300 300 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Ostatní osobní náklady - uzavřené dohody o provedení práce (5 osob) – konkrétně na 

redaktorské práce, tvorbu obsahu komunikačních kanálů, streamovací práce na 

projektu.

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

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

100

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

6

Částka (v tis. Kč)

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy - byly vyplaceny celkem 3 zaměstnancům z Rektrotátu ČVUT a jedné pracovnici 

Nakladatelství ČVUT, zapojených do projektu. 

Služby - tvorba obsahu komunikačních kanálů, Facebooková kampaň spojená s 

propagací diskusního setkání v Praze, práce fotografa, občerstvení – setkání účastníků, 

grafické práce. 

Cestovné – 1 osoba z Rektorátu ČVUT na setkání v Brně (únor 2020), 2 osoby z 

Rektorátu na služební cestu do Hradce Králové, kde se v srpnu uskutečnilo setkání 

zástupců univerzit zapojených do projektu. Ostatní plánované cesty nebyly v důsledku 

koronavirové pandemie realizovány.

49

36

5

104

Zákonné odvody – sociální a zdravotní pojištění, včetně sociálního fondu. 

Materiál - materiál spojený s diskusním setkáním. Materiální náklady nebyly vyčerpány s 

ohledem na přesun do položky Služby


