
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 700

Čerpáno 700

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

C1

C2

Plnění  výstupů 

projektu

V1

V2

Název projektu:

Cíl 2 - Zhodnotit dopad a účinnost vybraných opatření na snižování studijní neúspěšnosti s využitím výsledků analýz a reflexe od 

relevantních zainteresovaných skupin a optimalizovat preventivní postupy odpovědných osob/útvarů v oblasti podpory 

ohrožených studentů.

Multikriteriální analýzy vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících studijní neúspěšnost v různých fázích životního cyklu studenta, 

včetně specifikace atributů umožňující identifikaci ohrožených studentů - VÝSTUP SPLNĚN

Analýzy faktorů ovlivňujících studijní úspěšnost včetně korelace možných atributů studentů vedoucích k úspěšnému absolvování 

studia - VÝSTUP SPLNĚN

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

Do: 31.12.2020

V tom běžné finanční prostředky:

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

Cíl 12 byl SPLNĚN, a to zejména prostřednictvím výstupu 3 a 4.

700

Cíl 1 byl SPLNĚN, a to zejména prostřednictvím výstupu 1 a 2.

0

0

Radek.Holy@cvut.cz

700

České vysoké učení technické v Praze

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

Michaela.Kucerova@cvut.cz

Ing. Radek Holý, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3

160 00 Praha 6 - Dejvice

www.cvut.cz

420-22435-8454

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program pro podporu vzájemné spolupráce vysokých škol – CRP 2020

a) rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti

Variabilita studijní (ne)úspěšnosti - faktory, prevence, dopady

Od: 1.1.2020

Mgr. Michaela Kučerová

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3

160 00 Praha 6 - Dejvice

www.cvut.cz

V rámci výstupu 1 proběhl nejdříve výběr relevantních dat v systémech (DWH či IS) jednotlivých škol Jednotlivé školy přistoupily 

dále k přípravě a realizaci analýz objektů a jejich vlastností (datamining v oblasti potenciálních vnitřních faktorů a jejich 

proměnných ovlivňujících neúspěšnost (zejm. předmětů ve studijních programech, charakteristik studentů, učitelů, změn v čase, 

rozvrhů, aj.), včetně analýz na vstupu (atributy uchazečů ve vazbě na ne/úspěšnost, aj.). Jednotlivé školy připravily a dále 

diskutovaly i dílčí analýzy objektů a jejich vlastností z vnějších dat a zaměřily se na analýzu a interpretaci v oblasti potenciálních 

vnějších faktorů a jejich proměnných ovlivňujících neúspěšnost. Následně byla provedena při vzájemné diskusi škol identifikace a 

analýza vybraných kritických bodů v rámci životního cyklu studenta, dílčí výsledky byly vzájemně sdíleny jednotlivými školami v 

rámci individuálních konzultací i několika společných workshopů, zejména workshopu, který se uskutečnil online 17.9.2020. 

Představení dobré praxe pro širokou veřejnost z řad zájemců z univerzitního prostředí proběhlo dne 5. listopadu 2020 online na 

konferenci “Univerzita řízená daty”. Záznam konference je možná shlédnout na https://youtu.be/3nyZgrpu3NM .

420-22435-3483

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíl 1 - Identifikovat kritické body v životním cyklu studenta za využití relevantní analytické a datové podpory v oblasti vnitřních a 

vnějších faktorů ovlivňujících studijní (ne)úspěšnost a vytvořit podklady pro prevenci, predikci a následnou cílenou podporu 

ohroženým studentům.

mailto:Radek.Holy@cvut.cz
mailto:Michaela.Kucerova@cvut.cz


V3

V4

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace Poznámka (případně výhled do budoucna)

Postupy a zmapované procesy v oblasti identifikace ohrožených studentů a preventivních opatření směřujících ke snižování 

studijní neúspěšnosti  - VÝSTUP SPLNĚN

Zhodnocení dopadu a účinnosti vybraných dosavadních opatření na snižování studijní neúspěšnosti mj. za pomoci vybraných 

metodických postupů tzv. výkonového auditu (performance audit)  - VÝSTUP SPLNĚN

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

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.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

V rámci výstupu 2 proběhl nejdříve výběr relevantních dat v systémech (DWH či/a IS) jednotlivých škol, následně byla pozornost 

zaměřena na datamining v oblasti potenciálních faktorů a jejich proměnných ovlivňujících úspěšnost (např. analýza úspěšných 

absolventů a jejich dílčích atributů). Dílčí analýzy jednotlivých škol byly vzájemně diskutovány na společných workshopech i 

individuálních konzultacích. Na jednotlivých školách proběhly různě zacílené analýzy mj. s využitím různých dotazovacích technik, 

zejména dotazníků s otevřenými/uzavřenými otázkami (např. ČVUT realizovala šetření mezi zahraničními studenty; dále bylo 

realizováno šetření, které mapovalo zejména motivy a okolnosti, které napomohly k úspěšnému ukončení studia – cílová skupina 

dotazovaných – úspěšní absolventi).  Následně byla provedena při vzájemné diskusi škol reflexe a sumarizace postupů a 

diskutovány výsledky různých analýz (vč. sociologických). Jednotlivá společná setkání proběhla 7.-8.února 2020 v Plzni, 8.6.2020 

(online), 17.9.2020 (online) a 6.11.2020 (online).

Jednotlivé školy v rámci projektu vymezily a společně diskutovaly různá opatření realizovaná na jednotlivých školách v oblasti 

snižování studijní neúspěšnosti (např. různé seznamovací akce, efektivní způsoby učení, diagnostiky studentů se SVP, vyrovnávací a 

adaptační kurzy, podpůrná centra, zlepšování dostupnosti studijních opor, využívání e-learningu k individuální přípravě, zavádění 

povinné účasti na výuce v  1. semestru Bc. studia , opatření na zvýšení informovanosti studentů, motivování studentů - 

prospěchové stipendium, zapojování studentů do odborných aktivit, opatření při přípravě nových studijních programů tj. snaha o 

rovnoměrné rozložení náročnějších předmětů ve studijních plánech, úprava rozsahu předmětů s cílem zvýšit účast a aktivitu 

studentů, aj.). Společně bylo provedeno na jednotlivých školách hodnocení dopadu opatření za využití dílčích postupů analýzy 

dopadu využívané v rámci výkonového auditu opřené o metody sociologického výzkumu (sociologické analýzy). Analýza dopadu 

opatření byla provedena koordinovaným sociologickým šetřením na všech zapojených školách s cílem zaměřit se na vnímání 

jednotlivých opatření na snižování studijní neúspěšnosti z pohledu vedoucích a klíčových zainteresovaných pracovníků na všech 

úrovních VŠ (vedení univerzity, vedoucí celouniverzitního odborného útvaru/oddělení, vedení fakulty, vedoucí odborného 

útvaru/oddělení fakulty, vedoucí studijního oddělení fakulty, vedoucí katedry/ústavu/ateliéru/kliniky). Dotazník byl realizován na 

platformě click4survey. Byl spuštěn 30. 7. 2020 a uzavřen 16. 10. 2020. Výsledky byly prezentovány na online setkání projektových 

týmů zapojených škol (6.11.2020 online). Výsledky šetření jsou dostupné na stránce https://les.zcu.cz/neuspesnost.html. 

Vzájemné diskuse škol k výstupu 3 (vč. přípravy a nastavení šetření i následné reflexe výsledků) proběhla vždy na individuálních i 

společných  setkání 7.-8.února 2020 v Plzni, 8.6.2020 (online), 17.9.2020 (online) a 6.11.2020 (online).

Na setkání jednotlivých škol a v průběhu řešení projektu proběhla sumarizace výsledků (výstupy 1, 2, 3), byly diskutovány návrhy 

preventivních opatření a jednotlivé školy sumarizovaly základní postupy v oblasti preventivních opatření směčujících ke snižování 

studijní neúspěšnosti využitelné odpovědnými osobami na jednotlivých školách.   Výsledkem diskuse je stručný manuál sumarizující 

pohled klíčových zainteresovaných stran (studentů, odpovědných osob z univerzit a odborníků na oblast studijní neúspěšnosti) 

vyplývající z různých šetření a analýz (realizovaných v rámci projektu i mimo něj), odborného studia, a zkušeností, a to včetně 

základních návodů a doporučených opatření směřující ke snížení studijní neúspěšnosti (vč. např. auditu prostředí, aj.). Manuál je 

doplněn o přehled využitých zdrojů.



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 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
700 700 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 490 490 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)

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

172 166 -6 -0,86%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
9 9 1,29%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 28 25 -3 -0,43%

2.6 Cestovní náhrady 10 10 0 0,00%

2.7 Stipendia 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
700 700 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

490

Odvody z mezd a příděly do sociálního fondu

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

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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Částka (v tis. Kč)

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy a odměny řešitelů projektu - koordinace projektu, analýzy a specifikace výstupů 

DHW

Náklady na cestovné

166

11

25

10

Kancelářský a spotřební materiál

Konzultace a úpravy ETL pro DWH


