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VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ                                                                                         
 
 

 
Rozvojový projekt na rok 2019 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

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

Tematické zaměření: 

a) rozvoj systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a/nebo tvůrčích činnosti s důrazem 
na zapojení všech aktérů; 
b) rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti 
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:  
Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních 

a společenských věd 

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 669  
669 

 
 

Čerpáno 669 669  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást 
Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně 

Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně 

Adresa/Web: 
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 
www.ujep.cz 

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 
www.ujep.cz 

Telefon: 475 286 505 475 286 505 

E-mail: pavel.maskarinec@ujep.cz pavel.maskarinec@ujep.cz 

 

Jméno rektora: 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 
 

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. 

 Cíl č. 1: Realizace sociologického šetření za účelem zvýšení kvality a prestiže absolventů humanitních 
fakult v souladu s požadavky trhu práce: Sociologické šetření uskutečnila ve dnech 9. 7. - 7. 8. 2019 
agentura STEM/MARK na vzorku více než tisícovky firem s 5 a více zaměstnanci. Cíl projektu tedy byl 
bezvýhradně splněn. 
 
Cíl č. 2: Realizace vlastního šetření vysokých škol v oblasti marketingu humanitních věd v zahraničí (dobrá 
praxe zahraničního marketingu HaSVO): Šetření v oblasti marketingu proběhlo v první polovině roku 
2019. Konkrétně FF UJEP provedla šetření na pěti zahraničních vysokých školách. Cíl projektu tedy byl 
bezvýhradně splněn. 
 
Cíl č. 3: Tvorba společné webové prezentace za účelem budování pozitivního obrazu úspěšných 
absolventů humanitních fakult pomocí „Success Stories“ a jejich aktivní prezentace. Webová prezentace 
byla vytvořena v první polovině roku 2019. Cíl projektu tedy byl bezvýhradně splněn. 
 
Cíl č. 4: Zvýšení prestiže absolventů humanitních fakult za pomoci cílených nástrojů mediální kampaně ve 
veřejném prostoru. Ve druhé polovině roku byly vytvořeny videospoty propagujících humanitní a 
společenské vědy a byly propagovány pomocí crosspostu na všech zúčastněných univerzitních či 
fakultních sociálních sítích. Cíl projektu tedy byl bezvýhradně splněn. 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

 Výstup č. 1: Zpracovaná Analýza potřeb zaměstnavatelů ve vztahu k absolventům HaSVO v ČR: Výstup 
projektu byl bezvýhradně splněn (viz výše). 
 
Výstup č. 2: Zpracovaná Analýza stávajícího stavu marketingových přístupů v propagaci humanitních a 
společenských věd v zahraničí: Výstup projektu byl bezvýhradně splněn (viz výše). 
 
Výstup č. 3: Webová prezentace za účelem budování pozitivního obrazu HaSVO a aktivní prezentace na 
veřejných akcích: Výstup projektu byl bezvýhradně splněn (viz výše). 
 
Výstup č. 4: Mediální kampaň, jejímž obsahem budou především pozitivní články, výstupy na webu a 
sociálních sítích a propagační aktivity: Výstup projektu byl bezvýhradně splněn (viz výše). 

Změny  
v  řešení 

 

 
 

Jednotlivé změny  
(přidejte řádky podle potřeby) 

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

  1 
Z ostatních osobních nákladů (položka 2.2. - 
DPP) byla přesuta částka 8 000,- do položky 2.5.  
(služby a náklady nevýrobní-propagace). 

Práce grafika byla hrazena částečně z jiných 
zdrojů, a proto byly volné finanční prostředky 
použity na tvorbu kvalitnějších videospotů 
propagujících humanitní a společenské vědy. Při 
změně byly dodrženy podmínky dané 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

2 

Z položky 2.6.(cestovní náhrady), konkrétně 
z položky Gaudeamus, byla přesunuta částka 
4000,- opět do položky 2.5 (služby a náklady 
nevýrobní- propagace).  

Částku na cestovné nakonec využívaly převážně 
pouze dvě členky projektu (Beranová, 
Máčková), místo původně plánovaných tří osob 
a jezdily převážně služebním autem. Ušetřené 
finanční prostředky byly využity na 
potřebnějším místě – při financování 
propagačních videospotů propagujících 
humanitní a společenské vědy. Při změně byly 
dodrženy podmínky dané Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace. 

3 

Z položky 2.2. (ostatní osobní náklady - DPP) 
byly přesunuty částky takto: 
a) 3561,- na dorovnání mezd – položka 2.1.  
b) 430,78,- na dorovnání vyšších odvodů soc. 
pojištění, položka 2.3. 
c) 321,- na dorovnaní odvodů zdravotního 
pojištění, položka 2.3. 
d)14,95,- na dorovnání odvodů zák. pojištění – 
položka 2.3. 
e)4182,61,- na odvody FKSP, položka 2.3. 

Přesun byl v rámci jedné kapitoly (osobní 
náklady), nebyly tedy porušeny podmínky.  
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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) 

2020 992  

   

   

   

   

 
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   

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 415 418 

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) 

30 14 

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

143 148 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  60 72 

2.6 Cestovní náhrady 21 17 

2.7 Stipendia 0 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  669 669 
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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 

Mzdy – obsahují mzdy včetně pohyblivých složek Koordinátora za UJEP (0,1 úvazku po 
dobu 11 měsíců), PR pracovníka (1,0 úvazku po dobu 11 měsíců) a dále projektově-
administrativního pracovníka (0,2 úvazku po dobu 11 měsíců). Celkové  mzdy byly vyšší 
kvůli průměrům na dovolenou, které se dopředu bohužel nedaly stanovit. 

418 

2.2 
Ostatní osobní náklady – zahrnují náklady na grafika (3x DPP, celkem 13490,04,-).  
Částka ponížena oproti původním 30 000,- a použita k vyrovnání přečerpání ve mzdách, 
aby nedošlo k přečerpání celkových osobních nákladů.  

14 

2.3 

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu – zahrnují 
výdaje na sociální (104105,78)  a zdravotní pojištění (37643,62,-), zákonné pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele (1756,69,-). Celková částka se navýšila o odvody do FKSP 
(4182,61,-), se kterými se v rozpočtu původně nepočítalo, celkovou částku také 
navýšily větší průměry na dovolenou, které se nedaly dopředu stanovit. 

148 

2.5 
Služby a náklady nevýrobní – zahrnují náklady na propagaci – tato částka byla použita 
na tvorbu 3 propagačních videí propagujících humanitní a společenské vědy), 
původních 60 000,- navýšeno viz. změny v řešení. 

72 

2.6 

Cestovní náhrady – zahrnují náklady na cestovné, stravné a pohonné hmoty  pro 
realizační tým na schůzky konané v Hradci Králové (10x CP), Ostravě (2x CP, včetně 
ubytování), cesty PR pracovníka do Prahy (2x CP ) a dále náklady pro PR pracovníka na 
veletrh Gaudeamus v Brně (cestovné, ubytování, stravné) – částka na cestovné na 
Gaudeamus nedočerpána a přesunuta ve prospěch propagace – viz. změny v řešení.   

17 


