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Cíl 3: Metodická doporučení pro tvorbu vnitřních předpisů JU. Cíl byl splněn. 
Ve spolupráci s Útvarem právním Rektorátu JU byla provedena analýza a revize celouniverzitních vnitřních předpisů JU. 
Spolupráci se zahraniční vysokou školou a vymezení náležitostí takové spolupráce obecně obsahoval Studijní a zkušební řád JU 
(čl. 1 odst. 6, čl. 3 odst. 1, čl. 8 odst. 5 a čl. 25 odst. 9). Žádná další vnitřní norma pro danou problematiku nebyla doposud k 
dispozici. Smlouvy o spolupráci na společných studijních programech jsou Útvarem právním Rektorátu JU revidovány vždy před 
podpisem statutárním zástupcem univerzity. V rámci projektu byla Útvarem právním Rektorátu JU vytvořena šablona smlouvy, 
kterou bude možné využít pro sjednání realizace nových společných studijních programů. Tato šablona může být dále doplněna 
o další aspekty spolupráce a specifika, která jsou vyžadována národními legislativami na straně partnerských institucí. Jako 
teoretická a metodická doporučení budou sloužit také závěry řešeného projektu, neboť přinášejí doporučené postupy i v 
aspektech, které dříve v rámci společných programů provozovaných fakultami JU nebyly řešeny, ale v rámci nové spolupráce 
mohou být partnerskou institucí vyžadovány a zaváděny. Doporučený postup při sjednávání meziuniverzitních smluv o realizaci 
společných studijních programů bude stanoven připraveným opatřením rektora.  
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíl 1: Sjednocení typologie SP typu joint degree (JD), double degree (DD), multiple degree. Cíl byl splněn. 
V rámci JU byla provedena revize prováděných společných studijních programů. Používaná typologie odpovídá povaze 
jednotlivých programů a je v rámci JU jednotná - zástupci všech fakult provozujících společné studijní programy se zahraničními 
partnerskými institucemi na společném setkání diskutovali konkrétní postupy uplatňované při realizaci společných studijních 
programů a sdíleli své pozitivní i negativní zkušenosti a příklady dobré praxe. Členové realizačního týmu dílčí části projektu se 
účastnili všech workshopů a webinářů pořádaných jednotlivými univerzitami zapojenými do projektu (např. workshop UPOL k 
programům Erasmus Mundus; webinář VŠE k programům double degree; workshop VŠB-TUO k problematice uznávání 
zahraničního vzdělání či webinář UHK k problematice převodníků známkování), získané příklady dobré praxe byly sdíleny s 
fakultními proděkany pro zahraniční vztahy a jejich prostřednictvím napříč fakultami. Paralelně s projektovými webináři a online 
workshopy probíhala dílčí online jednání jednak se stávajícími zahraničními partnery JU/fakult JU, s cílem provést pravidelnou 
revizi fungování společného studijního programu, ale také s budoucími zahraničními partnery nad otázkami jednotlivých aspektů 
fungování připravovaných společných studijních programů. Přípravu nových studijních programů a související jednání velmi 
nepříznivě ovlivnila pandemie Covid-19. U již realizovaných společných studijních programů probíhající online setkání umožnila 
promptně reagovat na danou situaci a úspěšně pokračovat v realizaci programů v online prostředí.      
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V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2020
j) Formulace společných kritérií kvality oborově podobných studijních programů a sdílení dobré praxe při jejich tvorbě a 
uskutečňování. 

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

Od: 01. 01. 2020

Název projektu:

Cíl 2: Principy, standardy a hodnocení kvality SP JD. Cíl byl splněn. 
Provedenou analýzou realizace společných studijních programů na fakultách bylo zjištěno, že o daný typ spolupráce je zájem ze 
strany fakult, studentů i zahraničních partnerských institucí a společné studijní programy realizované ve spolupráci se 
zahraničními partnery jsou považovány za prestižní formu spolupráce a mají jednoznačnou podporu ze strany vedení fakult. 
Fakulty dále připravují či jednají o zahájení příprav nových společných studijních programů. Snazší pozici v tomto ohledu mají 
fakulty, které již tento typ spolupráce provozují a mohou ze své předchozí spolupráce čerpat nabyté zkušenosti. Fakulty bez 
předchozí zkušenosti získávají příklady dobré praxe a osvědčených postupů od fakult, které společné programy již realizují. I v 
tomto ohledu je přínos řešeného projektu značný, díky projektu se podařilo získat příklady dobré praxe i od ostatních 
zapojených univerzit v ČR a jejich zahraničních partnerů, navíc v aspektech, které předtím nebyly na JU řešeny. Výsledky 
projektu budou sdíleny napříč JU jako důležitý teoretický a metodický základ pro přípravu nových či revizi stávajících společných 
studijních programů.   

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

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

http://www.jcu.cz/
mailto:prorzahr@jcu.cz
mailto:novotnaz@jcu.cz
http://www.jcu.cz/


Plnění  výstupů 
projektu

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3

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.

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)

Výstup 3: Metodická doporučení pro tvorbu legislativy související s SP JD (vnitřní předpisy JU, opatření rektora JU). Výstup byl 
splněn.  
V rámci projektu byla Útvarem právním Rektorátu JU vytvořena šablona smlouvy, kterou bude možné využít pro sjednání 
realizace nových či revizi stávajících společných studijních programů. Tato šablona může být dále doplněna o další aspekty 
spolupráce a specifika, která jsou vyžadována národními legislativami na straně partnerských institucí. Jako teoretická a 
metodická doporučení budou sloužit také závěry řešeného projektu, neboť přinášejí doporučené postupy i v aspektech, které 
dříve v rámci společných programů provozovaných fakultami JU nebyly řešeny, ale v rámci nové spolupráce mohou být 
partnerskou institucí vyžadovány a zaváděny. Doporučený postup při sjednávání meziuniverzitních smluv o realizaci společných 
studijních programů bude stanoven připraveným opatřením rektora.  

Změny v čerpání rozpočtu v souladu s vyhlášením programu 
(max. 20% z dotace, konkrétně z položky cestovní náhrady, 
přesunuto do položky materiální náklady) .  

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

V rámci projektu bylo plánováno několik pracovních setkání na 
zahraničních institucích, se kterými již JU realizuje, připravuje k 
realizaci, nebo plánuje realizovat společné studijní programy, 
mj. na: 
Universidad Nacional de San Martín , Argentina;
University of Dubrovnik , Chorvatsko;
Polytechnic Institute of Coimbra , Portugalsko;
Université Bretagne-Sud , Francie;
University of Applied Sciences Zwickau , Německo;
University of Oldenburg , Německo.

Vlivem pandemie Covid-19 nebylo možné žádná plánovaná 
zahraniční setkání a workshopy realizovat fyzicky, tj. cestovní 
náhrady nebylo možné čerpat v původně plánované výši. 

Prostředky v celkové výši 39 742 Kč byly využity k nákupu 
zařízení (webové kamery, mikrofony, sluchátka), která 
usnadnila realizaci setkání a workshopů online, a drobného 
kancelářského materiálu. 

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

Výstup 1: Sjednocení terminologie a principů uskutečňování SP typu DD, JD, multiple degree na JU. Výstup byl splněn. 
V rámci projektu byla na JU provedena analýza realizace společných studijních programů a revize smluv, na základě kterých jsou 
společné studijní programy realizovány. V rámci projektu se uskutečnila společná setkání garantů společných studijních 
programů napříč fakultami s cílem sdílet příklady dobré praxe a konzultovat postupy pro zavedení realizace společných 
studijních programů na fakultách, kde neexistuje předchozí praxe a zkušenost. Členové realizačního týmu, garanti realizovaných 
společných studijních programů a zájemci o zavedení nových společných studijních programů z řad fakultních zástupců se 
účastnili všech online workshopů a webinářů pořádaných jednotlivými univerzitami zapojenými do projektu. Dílčí jednání 
probíhala na úrovni fakult se stávajícími i potenciálními zahraničními partnery.       

Výstup 2: Návrh principů a standardů k uskutečňování SP JD na JU a hodnocení jejich kvality. Výstup byl splněn. 
V rámci projektu byla provedena analýza postupů uplatňovaných v rámci dosavadní praxe a realizace společných studijních 
programů na JU. Výsledky projektu budou sdíleny napříč JU jako důležitý teoretický a metodický základ pro budoucí přípravu 
společných studijních programů. Ve spolupráci s Útvarem právním Rektorátu JU byla provedena analýza a revize 
celouniverzitních vnitřních předpisů JU. V rámci projektu byla Útvarem právním Rektorátu JU vytvořena šablona smlouvy, kterou 
bude možné využít pro sjednání realizace nových společných studijních programů či pro revizi stávajících smluv. Doporučený 
postup při sjednávání meziuniverzitních smluv o realizaci společných studijních programů bude stanoven připraveným 
opatřením rektora.    

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

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

442 282 -160 -36,18%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 180 180 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 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

62 61 -1 -0,26%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

0 40 40 8,99%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 0 0,00%
2.6 Cestovní náhrady 200 1 -199 -44,91%
2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

442 282 -160 -36,18%

Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.6

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Odměny členům realizačního týmu a dalším pověřeným osobám za aktivní spolupráci na 
přípravě výstupů v rámci aktivit projektu v celkové výši 180 000 Kč. 

61

40

1

V rámci položky bylo zakoupeno drobné technické zařízení pro online porady, webináře 
a online pracovní setkání (web kamery, mikrofony, sluchátka) a drobný kancelářský 
materiál, celkem za 39 742 Kč.  

Tuzemský cestovní příkaz člena realizačního týmu pro účast na zahajovacím setkání 
projektu v Praze s náklady 205 Kč. Použití AUS pro pracovní cestu člena realizačního 
týmu na uvedené zahajovací setkání projektu v Praze s náklady 1287 Kč.  

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Částka (v tis. Kč)

180

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu v celkové výši 
60 839 Kč. 

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

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