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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2019 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2019 

Tematické zaměření: 

d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace 
vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o 
zahraniční studenty/zaměstnance;  
e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;  
f) posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých 
škol;  

Název projektu: 
Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas 
 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2019 Do: 31. 12. 2019 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 250 250 0 

Čerpáno 250 250 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. arch. Gabriela Chmelařová Ing. arch. Gabriela Chmelařová 

Podpis:   

Fakulta/Součást Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Adresa/Web: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, www.vfu.cz 

Telefon: 54156 2001 54156 2001 

E-mail: chmelarovag@vfu.cz chmelarovag@vfu.cz 

 

Jméno rektora: 
 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Cíle projektu 

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

 1. Zapojení do partnerské sítě vysokých škol za účelem sdílení a výměny zkušeností (společná 
setkávání s členy redakční rady, dalšími zástupci partnerských univerzit, spolupracovníky ze 
zapojených univerzit, konzultace s odborníky apod.). 

Splněno. VFU Brno se zúčastnila setkání všech zapojených univerzit, probíhala setkání s redakční 
radou a zapojili jsme se přispěním k tématům prezentovaných více školami společně.  
2. Spolupráce na tvorbě obsahu portálu a elektronického časopisu formou tipů a námětů. 

Splněno. Přímo z VFU Brno vzešla témata týkající se unikátního zaměření na veterinární lékařství, dění 
na univerzitě či oslav stého výročí zahájení výuky na univerzitě, či třicátého výročí sametové revoluce.    
3. Spolupráce na propagaci mezi akademickou komunitou i širší zainteresovanou veřejností. 

Splněno. VFU Brno propagovala Universitas na svých webových stránkách, kde je stálý odkaz na 
elektronický časopis Universitas. Významným prostředkem propagace je také rozesílání newsletteru 
z pozice hlavního koordinátora, což svědčí o kvalitě obsahu, ale i vhodně cílené propagaci 
prostřednictvím všech dostupných kanálů.   
4. Spolupráce na vyhodnocení zkušeností a průběžné předávání zpětné vazby. 

Splněno. V průběhu roku na všech uskutečněných setkáních docházelo k vyhodnocení zpracovaných 
témat z pohledu četnosti a sledovanosti, k organizaci práce a financování. Speciální jednání bylo 
svoláno do Brna, které Masarykova univerzita organizačně zajistila a kde byl diskutován návrh modelu 
budoucího financování, který pak byl předložen k širší debatě na společném setkání v Praze.            
 

 
Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

 1. Unikátní anglický obsah speciálně zaměřený na zahraniční pracovníky vysokých škol. 
Splněno. Pro anglický obsah určený jak zahraničním pracovníkům na českých vysokých školách 
zapojených v projektu, kterým se nedostává informací z českého prostředí v angličtině, tak k propagaci 
činnosti a aktivit českých vysokých škol a jejich zaměstnanců v zahraniční, byly vytvořeny a postupně 
naplněny tři nové rubriky: News, Focus, People.  
Přímo z VFU Brno pak vzešla témata týkající se unikátního zaměření na veterinární lékařství, dění na 
univerzitě či oslav stého výročí zahájení výuky na univerzitě, tak třicátého výročí sametové revoluce.    
Celý obsah anglické verze, která zahrnuje více než dvě desítky unikátních textů je k dispozici na 
www.universitas.cz/en. 

2. Agregovaný sdílený systém, který nabídne speciální platformu pro sdílení aktuálních událostí, 
informací ze zapojených VŠ. 

Splněno. V rámci společného cíle pro celý projekt, který spočíval v rozšíření prostoru pro propagaci 
zapojených vysokých škol, byl vtvořen agregovaný sdílený systém, jehož obsah plní samostatně bez 
dalších edičních zásahů odpovědní pracovníci všech zapojených partnerských škol.  
Agregovaný sdílený systém pro sdílení aktuálních událostí a akcí, informací a zajímavostí byl pilotně 
spuštěn v létě 2019. Následně byly vytvořeny přístupy všem partnerům a realizována testovací fáze. Od 
září systém funguje na plno v rámci nové rubriky Spektrum https://www.universitas.cz/spektrum 

3. Častěji aktualizovaný webový portál, který bude nejméně jednou týdně přinášet články, rozbory, 
komentáře nebo aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství.   

Splněno. Prostřednictvím statistky bylo zaznamenáno téměř 300 tisíc unikátních návštěv stránek. 
Zvýšení periodicity příspěvků se podařilo zejména díky lepšímu zapojení partnerských vysokých škol. 
Významnou měrou přispělo i zavedení agregovaného sdíleného systému v podobě rubriky Spektrum.         

4. Vyšší počet čísel elektronického časopisu Universitas, tj. v podobě 10 newsletterů, který bude 
rozesílán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit. 

Splněno. V roce 2019 bylo rozesláno celkem 10 newsletterů, což je o dva více než v předchozím roce. 
Zvýšení periodicity umožnilo celkové zvýšení počtu příspěvků. Narostl také počet odběratelů 
newsletteru, který se vyšplhal až na 10 tisíc, což svědčí o kvalitě obsahu, ale i vhodně cílené propagaci 
prostřednictvím všech dostupných kanálů. Významným pozitivem je nulové odhlašování.        
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5. Nový elektronický časopis Universitas v angličtině zacílený na zahraniční pracovníky v podobě 2 
newsletterů, který bude rozesílán zahraničním členům akademické obce a dalším zájemcům. 

Splněno. Pravidelný elektronický časopis Universitas v anglickém jazyce byl v podobě newsletteru 
dvakrát rozeslán zahraničním pracovníkům zapojených vysokých škol. Obě rozeslání se následně 
pozitivně projevila i v návštěvnosti anglické verze  www.universitas.cz/en 

 
6. Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol.  

Splněno. VFU Brno se zúčastnila společného setkání všech zapojených univerzit, probíhala setkání 
s členy redakční rady a zapojili jsme se přispěním k tématům prezentovaných za více škol společně. 

7. Pravidelné diskuse, konzultace a sdílení zkušenosti ve společně vytvořeném online prostoru. 
Splněno. V rámci společného cíle pro celý projekt, který spočíval v rozšíření prostoru pro propagaci 
zapojených vysokých škol, byl vtvořen agregovaný sdílený systém, jehož obsah plní samostatně bez 
dalších edičních zásahů odpovědní pracovníci všech zapojených partnerských škol.  
Agregovaný sdílený systém pro sdílení aktuálních událostí a akcí, informací a zajímavostí byl pilotně 
spuštěn v létě 2019. Následně byly vytvořeny přístupy všem partnerům a realizována testovací fáze. Od 
září systém funguje na plno v rámci nové rubriky Spektrum https://www.universitas.cz/spektrum 

8. Účast na  Výročním setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady 
složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků. 

Splněno. Výroční setkání se uskutečnilo v Praze. VFU Brno se účastnila. 
9. Zvýšení využití potenciálu sociálních sítí, dále profilů a stránek k propagaci a cílenému promování 
priorit českého vysokého školství. 

Splněno. VFU Brno propagovala Universitas na svých webových stránkách, kde je stálý odkaz na 
elektronický časopis Universitas. 

10. Sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální 

změny.          
Splněno. Téma bylo předmětem všech realizovaných setkání. 

 

Změny  
v  řešení 

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. 

 
  č. 

Jednotlivé změny  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti 
na  MŠMT) 

1 Formální chyba  

Formální chyba při krácení rozpočtu, kdy reálný 
součet jednotlivých položek byl vyšší o 1 tis. Kč, 
než je uvedený součet, resp. poskytnutá dotace. 
Oprava provedena v položce rozpočtu "Služby a 
náklady nevýrobní", která byla o 1 tis. Kč 
ponížena. S Ing. Johánkem odsouhlaseno řešení 
změnou a vysvětlením v rámci závěrečné zprávy 
(e-mailová komunikace ze dne 1. 8. 2019). 
 

2 Změna řešitele a kontaktní osoby 

Z důvodu skončení pracovního poměru na VFU 
Brno původního řešitele i kontaktní osoby paní 
Luisi Divišové - změna řešitele a kontaktní osoby 
na Ing. arch. Gabriela Chmelařová od 1. 8. 2019. 
Hlášeno e-mailem 2. 9. 2019. 
 

3 Změna mezi položkami 2.1 a 2.3 

Mezi položkami 2.1 a 2.3 došlo k přesunu části 
nákladů z důvodu optimalizace čerpání rozpočtu 
při výpočtu odvodů pojistného: 
2.1 Mzdy: +646,-Kč. 
2.3 Odvody -647,-Kč. 

4 Změna mezi položkami 2. 4, 2.5 a 2.6 

Mezi položkami 2.4, 2.5 a 2.6 došlo k přesunu 
části nákladů, a to vzhledem k celkové 
optimalizaci nákladů ve vztahu k aktuálním 
potřebám při plnění cílů projektu: 
2.4 Materiál: +400,-Kč 
2.5 Služby a náklady nevýrobní: +189,-Kč 
2.6 Cestovní náhrady: -588,-Kč. 
Celkový rozpočet zůstal beze změny. 

http://www.universitas.cz/en
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Přehled o 
pokračujícím 
projektu 

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. 

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2017 254  

2018 250  

   

   

   

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

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt) 

 

 

Přidělená dotace na 
řešení projektu - 

ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

          1. Kapitálové finanční prostředky celkem 0 0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 250 250 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 172 173 

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 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

59 58 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 2 2 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  14 14 

2.6 Cestovní náhrady 3 3 

2.7 Stipendia 0 0 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  250 250 
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

2.1 
Plánované prostředky na mzdy byly čerpány formou odměn pro realizační tým 
vzhledem k podílu na výstupech projektu. 

173 

2.3 
Prostředky byly čerpány na odvody související s odměnami dle kap. 2.1. (úspora 
použita v položce 2.1). 

58 

2.4 
Materiální náklady spotřebovány na program na úpravu fotografií a externí disk 
(úprava fotografií a záloha dat k projektu). 

2 

2.5 
V rámci položky služby byly čerpány částečně na účast na odborných seminářích a 
hlavním dílem na překlad článků do angličtiny (pro anglickou verzi časopisu). 

14 

2.6 Cestovní náhrady byly čerpány na účast na koordinačních schůzkách a na seminářích. 3 

   

   

   


