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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

420 475 286 505

Název 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:

992

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

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Realizace společné webové prezentace za účelem budování pozitivního obrazu úspěšných absolventů humanitních fakult pomocí 

„Success Stories“ a jejich aktivní prezentace.

UJEP se podílela na inovování webové platformy Humanitky.cz, která vznikla v roce 2019 a pokračovala v budování a aktualizaci 

jejího obsahu pomocí prezentace úspěšných absolventů. Tento cíl projektu tak byl splněn.

Zvýšení prestiže absolventů humanitních fakult za pomoci cílených nástrojů mediální kampaně ve veřejném prostoru.

UJEP se zúčastnila veletrhu Gaudeamus Praha v lednu 2020. Kvůli zrušení veletrhu Gaudeamus v Brně v říjnu 2020 se UJEP 

nemohla tohoto veletrhu zúčastnit. Vznikly dva nové videospoty (učitelství, psychologie). Mediální kampaň na sociálních sítích se 

uskutečnila ve druhé polovině roku 2020 a byla podpořena medializací pomocí tiskových zpráv a článků na internetu. Tento cíl 

projektu tak byl splněn.

e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol

Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II.

Od: 1. 1. 2020

Realizace panelových diskusí za účelem zprostředkování kontaktu mezi zaměstnavateli a humanitně orientovanými fakultami v 

návaznosti na výsledky sociologických šetření. 

Panelová diskuze se uskutečnila 25. 11. 2020. Kvůli epidemiologickým opatřením probíhala virtuálně na platformě ZOOM. V 

rámci panelové diskuze proběhlo i představení průzkumu společnosti STEM/MARK, který je výstupem projektu z roku 2019 a tím 

byl tento cíl projektu splněn.

pavel.maskarinec@ujep.cz
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doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

www.ujep.cz

Podpora zaměstnanosti absolventů humanitních fakult prostřednictvím organizace platformy pro setkávání zaměstnavatelů s 

absolventy, resp. uchazeči o zaměstnání.

Regionální burza práce se uskutečnila 25. 11. 2020. Kvůli epidemiologickým opatřením probíhala virtuálně v místnostech 

platformy BigBlueButton. Tento cíl projektu tak byl splněn.

Realizace panelových diskusí za účelem zprostředkování kontaktu mezi zaměstnavateli a humanitně orientovanými fakultami v 

návaznosti na výsledky sociologických šetření – realizace panelové diskuse v regionu Ústí nad Labem.

Panelová diskuze FF UJEP se uskutečnila 25. 11. 2020 se zástupci fakulty, zaměstnavatelů, institucí samosprávy a absolventů. 

Kvůli epidemiologickým opatřením probíhala virtuálně na platformě ZOOM a byla přenášena jako živé vysílání na Facebook 

fakulty, kde byla dostupná pro další sledující. Akce se online zúčastnilo cca 65 návštěvníků. V rámci panelové diskuze proběhlo i 

představení průzkumu společnosti STEM/MARK, který je výstupem projektu z roku 2019. Byl zpracován záznam panelové 

diskuze a byl umístěn na Youtube FF UJEP, dostupný z: https://www.youtube.com/watch?v=WOQj5jo-F3Y&feature=emb_title. 

Tento výstup projektu tak byl splněn.

Podpora zaměstnanosti absolventů humanitních fakult prostřednictvím organizace platformy pro setkávání zaměstnavatelů s 

absolventy, resp. uchazeči o zaměstnání – realizace burzy práce pro absolventy HaSVO.

Uskutečněny byly 3 burzy práce. Regionální burza práce FF UJEP se uskutečnila 25. 11. 2020. Kvůli epidemiologickým opatřením 

probíhala virtuálně v místnostech platformy BigBlueButton, kterou využívá UJEP pro distanční výuku. Každý zástupce 

zaměstnavatelů a institucí samosprávy, který se do burzy zapojil, měl připravenu samostatnou online místnost, ve které měl k 

dispozici prostor pro vlastní prezentaci, dotazy přímou formou přes mikrofon a webkameru nebo chat. Účastníci burzy měli 

možnost psát také po akci přímo na kontakty zaměstnavatelů. Burza práce byla primárně cílena pro absolventy a budoucí 

absolventy humanitních a společenskovědních oborů a vedla k jejich sblížení a navázání kontaktů se zástupci zaměstnavatelů. 

Tento výstup projektu tak byl splněn.
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Změny v řešení

Číslo změny

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Z položky 2.2 (ostatní osobný náklady DPP) byla přesunuta 

částka 57 000,- do položky 2.4 (materiál) 

Z položky 2.5. (služby a náklady nevýrobní) byla přesunuta 

částka 15 000,- (pronájem) a 10 000,-(občerstvení) a 3000,- 

(propagace) do položky 2.4. (materiál) 

Panelová diskuse a burza práce byly nakonec uskutečněny kvůli 

pandemii koronaviru pouze online, nebylo tedy potřeba využít 

finanční prostředky na pronájem prostor a občerstvení. Tyto 

prostředky byly tedy použity na tvorbu a nákup propagačních 

předmětů propagujících Filozofickou fakultu a Humanitky.cz. 

Prostředky na grafika nakonec nemohly být  využity v plné výši 

a proto byly volné finanční prostředky použity na tvorbu a 

nákup propagačních předmětů a materiálu.

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)

Zvýšení prestiže absolventů humanitních fakult za pomoci cílených nástrojů mediální kampaně ve veřejném prostoru – realizace 

videospotů a informačních akcí – realizace informační kampaně. 

UJEP se zúčastnila veletrhu Gaudeamus v Praze v lednu 2020, kde šířila povědomí o výstupech projektu z roku 2019. Účast na 

veletrhu Gaudeamus v Brně v říjnu 2020 byla znemožněna jeho zrušením kvůli epidemiologické situaci. Mediální kampaň byla na 

sociálních sítích realizována ve spolupráci všech tří zainteresovaných fakult a uskutečnila se ve druhé polovině roku 2020. 

Součástí byly 3 videospoty z roku 2019 a dva nové videospoty (učitelství, psychologie), pomocí kterých bylo posilováno pozitivní 

povědomí o HaSVO. Mediální kampaň dosáhla ocenění v Adparádě (reklamní hitparáda Art Directors Club) a dostala se mezi 

desítku nejlepších kampaní za říjen 2020. Šíření pozitivního ohlasu bylo podpořeno prostřednictvím tiskových zpráv a článků na 

internetu a v časopisu Silverius. Vznikly reklamní předměty pro propagaci webu Humanitky.cz a filozofické fakulty, které budou 

pomáhat šířit pozitivní povědomí o HaSVO i v budoucnu. Tento výstup projektu tak byl splněn. 

Z položky 2.6 (cestovní náhrady) byla přesunuta částka 31007,- 

do položky 2.4. (materiál)

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Všechny plánované pracovní cesty nemohly být kvůli pandemii 

koronaviru uskutečněny. Ušetřené finanční prostředky byly 

tedy využity na potřebnějším místě – při financování 

propagačních materiálů propagujících humanitní a společenské 

vědy. Při změně byly dodrženy podmínky dané Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace. 

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.

Realizace společné webové prezentace za účelem budování pozitivního obrazu úspěšných absolventů humanitních fakult pomocí 

„Success Stories“ a jejich aktivní prezentace – činnost a aktualizace webového portálu humanitky.cz – aktualizace webové 

prezentace.

UJEP se podílela na inovování a rekonstrukci webové platformy Humanitky.cz, která vznikla v roce 2019. Pokračovala v budování 

a aktualizaci jejího obsahu pomocí aktualizace a nové prezentace úspěšných absolventů formou rozhovorů, medailonků a 

článků. Webová platforma je pravidelně aktualizována a doplňována o články popularizující vědu a HaSVO. Platforma je určena k 

pozitivnímu posilování ohlasu HaSVO ve veřejném mínění s cílem naplňování i po skončení projektu. Tento výstup projektu tak 

byl splněn.

Finanční prostředky na grafika nebyly využity, část tedy byla 

využita pro dalšího účastníka  panelové diskuse. Jedná se o 

přesun v rámci jedné kapitoly (ostatní osobní náklady) tudíž 

nebyly porušeny podmínky.

V rámci jedné kapitoly 2.2. (ostatní osobní náklady) byla 

přesunuta částka 3000,-. z grafika do položky účastník 

panelové diskuse

V rámci jedné kapitoly (osobní náklady 2.1.-2.3.) přesunuta 

nedočerpaná  částka odvodů sociálního zabezpečení 6822,- do 

položky HM - Platy

Ze zůstatku odvodů zdravotního pojištění přesunuto 28,64,- na 

dorovnání odvodů na zákonné pojištění a 68,- na dorovnání 

FKSP. 

DPP v projektu nepřesáhly 10 000,-/osoba, nevznikly tedy 

odvody.  Jedná se o přesun v rámci jedné kapitoly.  Touto 

změnou nedošlo k porušení daných rozhodnutím o poskytnutí 

dotace ani pravidly z výzvy. 

Z položky 2.3. (odvody zdravotní pojištění) přesunuta částka 

1991,- do položky materiál

Ušetřené finanční prostředky využity na nákup propagačních 

předmětů a materiálů s logy FF a Humanitky.cz



Rok realizace

2019

2020 992

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

669



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
992 992 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 507 514 7 0,71%

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)

75 18 -57 -5,75%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

190 181 -9 -0,91%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
5 123 118 11,90%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 175 147 -28 -2,82%

2.6 Cestovní náhrady 40 9 -31 -3,13%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
992 992 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy: mzdy včetně pohyblivých složek Koordinátora za UJEP (0,15 úvazku po dobu 12 

měsíců, měsíční mzda 5250,-, celkem za projekt včetně náhrad za dovolenou = 

85571,752,-) , PR pracovníka (1,0 úvazku po dobu 12 měsíců, měsíční mzda 28000,-, 

celkem za projekt včetně náhrad za dovolenou = 462626,172,-) a dále projektově-

administrativního pracovníka  (0,3 úvazku po dobu 12 měsíců, měsíční mzda Kč 9 000,-, 

celkem za projekt včetně náhrad za dovolenou 146590,142). Celkové  mzdy byly vyšší 

kvůli průměrům na dovolenou, které se dopředu bohužel nedaly stanovit.

18

181

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění (9% z mezd =46241,95,-) a pojistného 

na sociální zabezpečení (24,8% z mezd =127424,85,-) a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (0,42% z mezd = 2158,04,-) a příděly do sociálního fondu (1% z mezd 

=5138,22,-), celkem 35,22% : částka byla nakonec nižší, než se původně plánovalo - DPP 

nepřesáhly 10 000,-/osoba, nevzniklo tedy pojistné na sociální ani zdravotní 

zabezpečení z DPP, částka se také změnila opět kvůli průměrům na dovolenou, které se 

bohužel dopředu nedají stanovit. 

514

Ostatní osobní náklady (Dohody o pracovní činnosti): čerpány DPP pro účastníky 

panelové diskuse (6 účastníků, každý DPP na 10h/300 Kč=3000,-/osoba = 18 000,- 

celkem za DPP), zbylé finanční prostředky na DPP, které byly plánovány na grafika (57 

000,-) nebylo možné kvůli pandemii koronaviru a zrušeným akcím využít, byly tedy 

použity na výrobu propagačních materiálů.

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

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

Částka (v tis. Kč)



2.4.

2.5.

2.6.

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

Služby a náklady nevýrobní -zahrnují náklady na propagační mikrospoty ve výši 55000,-  

a  náklady na technické vytvoření webové propagační platformy Humanitky.cz ve výši 

92000,- 

Cestovní náhrady: leden Gaudeamus Praha - Beranová (382,-), únor pracovní schůzka  

Hradec Králové - Máčková (87,-), únor - pracovní schůzka Hradec Králové - Beranová 

(87,-), září - pracovní schůzka Ostrava - Máčková (1493,-), září - pracovní schůzka 

Ostrava - Beranová (6944,-).   Kvůli pandemii koronaviru nebylo umožněno uskutečnit 

všechny plánované služební cesty, cestovné se tedy nevyužilo celé a poměrná částka 

byla převedena na tvorbu a nákup propagačních předmětů.

123

147

Materiální náklady - náklady na nákup kacelářských potřeb souvisejících s realizací 

projektu - zahrnují náklady ve výši 14135,64,- , náklady na výrobu propagačních 

předmětů s logem Filozofické fakulty a stránek Humanitky.cz  ve výši 109083,30,- (šály, 

roušky, tašky, brčka, hadřík na brýle, relaxační kostka, pera, zvýrazňovače, záložky, 

obaly, kapesníčky)

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
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