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V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový program
e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol

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

Od: 1. 1. 2020

293
293

Název projektu:

Cíl byl splněn. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) 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. Veškeré aktivity byly průběžně konzultovány a koordinátorem projektu.

Návrh využití stávající sítě univerzit k posílení společenské odpovědnosti univerzit. 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

5.

Cíl byl splněn. V rámci pravidelných setkání byly definovány základní zásady spolupráce a diskutovány různé modely 
společného fungování. Výsledkem je dohoda o jednotném postupu a podpoře společného magazínu Univeristas jako aktivní 
platformy pro oblast společenské odpovědnosti vysokých škol, dále sdílení a rozvíjení vytvořených databází, kontaktů a témat 
v rámci SO, sdílení a přebírání best practices mezi univerzitami na pravidelných setkáních a implementace témat SO do 
strategických dokumentů jednotlivých univerzit.

Cíl byl splněn. JU, stejně jako ostatní univerzity, představila několik hlavních témat, které spadají mezi její odbornosti, a 
oslovila představitele v předešlém cíli definovaných institucí, kteří se zásadním způsobem vztahují k daným tématům. V 
případě JU šlo o témata potřebnosti vysokoškolského vzdělání pro zdravotní sestry, sucho a udržitelnost vodního hospodářství 
a ochrany vod. Mezi oslovené odborné garanty diskuze patřili například relevantní zástupci fakult JU, VÚRH (Výzkumný ústav 
rybářský a hydrobiologický), Biologického centra Akademie věd ČR apod. 

Vytvoření modelu nových komunikačních kanálů pro posílení společenské odpovědnosti ve spolupráci s parnery.

Vyhledat potenciální partnery v daném regionu, navázat s nimi kontakt v oblastech zaměřených na posilování společenské 
odpovědnosti.

0
0

skudej@jcu.cz skudej@jcu.cz

BcA. Štěpán Kuděj, DiS. et DiS.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
www.jcu.cz
605 531 606

BcA. Štěpán Kuděj, DiS. et DiS.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
www.jcu.cz
605 531 606

1.

2.

3.
Cíl byl splněn. Na základě analýz dostupných a specifických potřeb byl vytvořen soubor doporučených komunikačních kanálů 
pro efektivní komunikaci s relevatním publikem. V centru stojí čtyři hlavní pilíře - živé streamy z kulatých stolů, monotematický 
newsletter k 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. 

4.

Připravit pilotní akce pro regionální působení škol formou otevřené diskuze - kulaté stoly - na společensky důležitá témata.

Cíl byl splněn. Byly realizovány 3 pilotní kulaté stoly - jeden v Brně (červen 2020), druhý v Ostravě (září 2020) a třetí v Praze 
(září 2020). Do podoby kulatých stolů se promítla pandemie nového koronaviru, takže byly realizovány bez přítomnosti 
publika a byly živě přenášeny on-line. Do organizace každého z popsaných kulatých stolů se vždy zapojila skupina 7 univerzit, z 
nichž jedna měla roli hlavního koordinátora. V rámci následné reklamní kampaně získaly výstupy z kulatých stolů desetitisícový 
dosah. Realizace kulatých stolů i ohlas s nimi spojený prokázal, že se do budoucna jedná v oblasti společenské odpovědnosti 
vysokých škol o extrémně funkční nástroj, který má smysl v příštích letech rozvíjet dál. JU se aktivně zapojila především do 
přípravy kulatého stolu v Ostravě, v rámci něhož se podílela na zajistění online streamu diskuze, zajistila jednoho z 
diskutujících panelistů z řad odborníků (prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity) a podílela se na následné propagaci záznamu této akce.   

Definovat témata z oblasti školství a odborných činností v gesci zapojených univerzit, oslovit garanty pro moderaci diskuze 
z řad odborné veřejnosti, zástupců regionů, neziskových organizací a komerčního sektoru.



Plnění  výstupů 
projektu

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.
3.
4.

Databáze potenciálních garantů pro moderaci diskuze z řad odborné veřejnosti a z dalších zainteresovaných organizací, 
neziskových organizací a komerčního sektoru v daném regionu.

Změny v čerpání položek rozpočtu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 v 
souladu s podmínkami použití dotace. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Detailně v části formuláře Bližší zdůvodnění čerpání v 
jednotlivých položkách.

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

JU se podílela na mediální kampani ke kulatému stolu v Ostravě, která běžela jednak formou placené inzerce na sociální sítích, 
jednak organickým šířením souvisejícího obsahu v rámci vlastních univerzitních kanálů.Výsledky kampaně jsou následující: 
Zobrazení příspěvků: 369 275; Dosah (jedineční uživatelé): 90 993; ThruPlay: 23 060; Kliknutí na odkaz: 2 065; Reakce na 
příspěvek: 120; Komentáře: 73 ; Sdílení: 23

Seznam vhodných témat v oblasti školství a expertních oblastí univerzit.

Mediální kampaň k projektu kulatých stolů včetně propagace na sociálních sítích a dalších nástrojů s využitím 
komunikačních kanálů zapojených VŠ.

Splněno. JU se spolu s ostatními VŠ podílela na  analýze existujících komunikačních kanálů, specifických potřebách tematiky 
společenské odpovědnosti a zapojila se do diskuze o novém modelu, který integruje čtyři zásadní způsoby šíření informací 
nejen mezi spolupracujícími partnery, ale i relevantními cílovými skupinami (akademici, studenti, střední školy, municipatity...) 
- jedním z nich je monotematický newsletter, druhým speciální rubrika v magazínu vysokých škol Universitas. Originální obsah 
byl a má být distribuován pomocí reklamy a vzájemném sdílení na sociálních sítích (3. pilíř). Posledním, neméně důležitým 
pilířem, jsou živé streamy z kulatých stolů. 

Splněno. Z celkového počtu 3 kulatých stolů se JU zapojila společně s dalšími 6 univerzitami pod vedením hlavního 
organizátora v podobě Ostravské univerzity do příprav a realizace kulatého stolu v Ostravě. Téma znělo: Klimatické změna - co 
budeme dýchat, jíst a pít. JU se konkrétně zapojila do realizace tohoto kulatého stolu podílením se na zajistění online streamu 
diskuze, zajistila jednoho z diskutujících panelistů z řad odborníků (prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka Přírodovědecké 
fakulty Jihočeské univerzity) a podílela se na následné propagaci záznamu této akce. 

Návrh modelu nových komunikačních kanálů pro posílení spol. odp. VŠ ve spolupráci s místními veřejnými a komerčními 
partnery.

1.

2.

3.

5.

4.

Podíl na organizaci pilotních dílů kulatých stolů.                                         

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)

Splněno. JU na základě rozsáhlé vnitřní rešerše a diskuze s vybranými odborníky nabídla do společného seznamu témat k 
společenské odpovědnosti témata potřebnosti vysokoškolského vzdělání pro zdravotní sestry, sucho a udržitelnost vodního 
hospodářství a ochrany vod..

Splněno. JU po důkladné analýze vlastních odborných kapacit vytvořila a sdílela s ostaními definovanou databázi, v níž 
nechybějí konkrétní odborníci za JU, VÚRH (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický), Biologického centra Akademie věd 
ČR apod.



Přehled o pokračujícím 
projektu

Rok realizace

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

293 293 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 20 24 4 1,37%

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)

110 105 -5 -1,71%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a příděly 
do sociálního fondu

38 39 1 0,34%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

50 35 -15 -5,12%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 55 82 27 9,22%
2.6 Cestovní náhrady 20 8 -12 -4,10%
2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

293 293 0 0,00%

Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy - odměny pro realizační tým a spolupracující zaměstnance dosáhly 
předpokládané výše, byly navýšeny o 4000 Kč z důvodů odměny pro panelistu, který se 
účastnil kulatého stolu realizovaného v Ostravě. Tento krok byl kompenzován snížením 
položky v bodě 2.2. o 5 tis. (nerovnováhu způsobují zákonné odvody).

Služby související s realizací projektu převýšily plánovaný rozpočet na úkor položk 
materiál a cestovné a byly použity na hrazení služeb spojených s tvorbou a propagací 
obsahu na téma společenské odpovědnosti.

Cestovní náhrady nebyly plně využity díky nutnosti realizovat většinou setkání online 
(pandemie) a byly převedeny do služeb, kde naopak plánované výdaje mírně 
překročily plánovanou sumu.

105
39

35

82

Zákonné odvody byly navýšeny o 1 tis, zdůvodnění viz bod 2.1.
Položka "Materiální náklady" nebyla čerpána v rozpočtované výši z důvodu realizace 
kulatých stolů bez přítomnosti široké veřejnosti (výroba propagačních a informačních 
materálů) a byly převedeny do služeb, kde naopak plánované výdaje mírně překročily 
plánovanou sumu.

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

8

24

Z důvodu popsaných v bodě 2.1. bylo poníženo čerpání o 5 tis

Částka (v tis. Kč)

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 
údaj)

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.

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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