
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 700

Čerpáno 700

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1. Posílení a rošíření 

vzniklé funkční 

komunikační platformy 

českých vysokých škol v 

oblasti popularizace 

vědy, výzkumu a tvůrčí 

činnosti.

2. Realizace Noci vědců 

2020 na půdě vysoké 

školy.

3. Organizace vlatních 

nebo účast na dalších 

popularizačních akcích 

národního i 

regionálního 

charakteru. 

4. Účast na dvou 

národních konferencích 

pro rozšíření 

popularizace, efektivní 

komunikaci a spořádání 

Noci vědců 2020.

5. Vytvoření zázemí pro 

mobilní prezentaci vědy 

a tvůrčích činností ve 

veřejném prostoru a v 

rámci další vdecko-

popularizačních akcí. 

6. Pravidlené přispívání 

formou článku a 

rozhovorů s vědci do 

magazínu vysokých škol 

Universitas.cz.

martina.lichovnikova@mendelu.cz

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Program na podporu sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice  –  CRP 2020

d) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí

Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci 

vědců v ČR

Od: 1. 1. 2020

Název projektu:

Splněno. Vzhledem k epidemické situaci a nemožnosti organizovat větší akce byla celá událost Noci vědců přesunuta do online 

prostředí. Hlavní témata týkající se robotiky na MENDELU jsme vyhodnotili a vytvořili 15 předtočených videí Noci vědců. Na 

jedné straně menší návštěvnost než na fyzické podobě Noci vědců vyváží trvanlivost příspěvků, které budou i nadále k 

popularizaci vědy dlouhodobě využívány. 

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

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

jirina.studenkova@mendelu.cz

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  www.mendelu.cz

774477016

Mendelova univerzita v Brně

Splněno. Realizace venkovní výstavy Věda a výzkum MENDELU – putovní výstava, která přibližuje vědu MENDELU v cílové 

skupině široké veřejnosti. Panely se postupně stěhují, dva měsíce byly v centru Brna, následně v ZOO Brno a poté v Moravském 

krasu. Dále jsme se účastnili Festivalu vědy 4. – 5. 9. 2020 pro cílovou skupinu dětí nižších ročníků základních škol. Popularizace 

jednoho z největších vědců v historii naší země G. J. Mendela jsme se věnovali v kampusu MENDELU – vytvořili jsme na začátek 

krátkodobou chill out zónu MENDEL Box s obřím nafukovacím hrachem. V MENDEL Boxu se studenti seznamovali s vědeckými 

tématy MENDELU, které navazují na Mendelovy objevy. Popularizaci vědy jsme realizovali také přes reklamní předmět, který je 

popsán v bodě 7.

Splněno. Účastnili jsme se dvou konferencí: v Ostravě 11. – 12. 6. 2020, která se uskutečnila fyzicky, a druhá konference měla 

proběhnout 10. – 11. 12. 2020 v Ostravě, nakonec byla z epidemických důvodů přesunuta do online prostředí. 

Splněno. Byly pořízeny venkovní panely sloužící pro venkovní putovní výstavy. Dále monitor, notebooky a fotoaparát pro 

pořízení kvalitních fotografií, které jsou v on-line prostředí důležité. 

Splněno. V letošním roce jsme zařadili do magazínu Universitas 7 článků, které popularizují vědu MENDELU.

700

700

Mgr. Jiřina Studenková

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00  Brno  www.mendelu.cz

773207777

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíl byl částečně splněn. I přes snahy národního koordinátora o rozšíření sítě univerzit se nepodařilo získat další VŠ pro CRP. 

Výstup je částečně splněn posílením platformy – prohloubení spolupráce, strukturalizace organizace a posílení vazeb díky 

projektu Marie Curie. Zároveň bylo věnováno velké úsilí na posílení spolupráce v rámci regionů.

0

0
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7. Vytvoření 

propagačních předmětů 

v jednotném vizuálním 

stylu pro účastníky Noci 

vědců a dalších 

popularizačních akcí. 

8. Rozvoj centrálního 

webového portálu Noci 

vědců ČR včetně na něj 

napojené mobilní 

aplikace.

9. Propojení cenrálního 

webu Noci vědců a 

magazínu vysokých škol 

Universitas.cz

10. Účast na odborném 

školení zvyšující 

kompetence v oblasti 

popularizace vědy a 

výzkumu. 

11. Začlenění do mapy 

evropských 

organizátorů Noci 

vědců spadající pod 

Evropskou komisi, která 

projekt na evropské 

úrovni zaštiťuje.

12. Kvalitním obsahem 

naplněné komunikační 

kanály jednotlivých 

vysokých škol a zároveň 

kanály centrální. 

Plnění  výstupů 

projektu

1. Aktivní podílení se na 

poisování a rozšiřování 

sítě partnerských 

vysokých košl včetně 

podílu na zapojení 

dalších veřejných VŠ a 

prohloubení spolupráce 

s VŠ již zapojenými. 

2. Příprava a realizace 

Noci vědců 2020 na 

MENDELU a aktivit s tím 

spojených (kooordinace 

fakult, ústavů, tvorba 

programu, propagace 

akce dovnitř VŠ i 

navenek. 

3.  Příprava pro účast 

na větších 

popularizačních akcích 

národního charakteru, a 

to na základě metodiky 

vytvořené v předchozím 

projektu.

Cíl byl částečně splněn. I přes snahy národního koordinátora o rozšíření sítě univerzit se nepodařilo získat další VŠ pro CRP. 

Výstup je částečně splněn posílením platformy – prohloubení spolupráce, strukturalizace organizace a posílení vazeb díky 

projektu Marie Curie. Zároveň bylo věnováno velké úsilí na posílení spolupráce v rámci regionů.

Splněno. Pozvánky dovnitř i ven byly zajištěny především prostřednictvím online kanálů jak organicky tak placenou formou. Z 

komunikačních kanálů dovnitř univerzity byly pro propagaci Noci vědců využity kiosky, obrazovky, prezentace v magazínu 

určeném pro zaměstnance. Navenek proběhla prezentace formou bannerů, plakátů a dále on-line. 

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

Splněno. Vytvořeny Lesní listy – pracovní sešit pro návštěvníky lesa, který přibližuje hospodaření v lesích Mendelovy univerzity v 

Brně, edukace hravou formou je zaměřena na potřebu smíšených lesů a diverzitu a důsledky nedostatku diverzity. Provedli jsme 

distribuci po základních školách na území ŠLP a v přilehlých lokalitách a dále jsou Lesní listy stabilně k dispozici v atriu hlavní 

budovy MENDELU.

Splněno. Web byl přeložen do AJ, průběžně po celý rok se pracovalo na jeho rozvoji, který byl nutný k přesunu do online 

prostoru.

Splněno. Partneři projektu pravidelně přispívali do magazínu s cílem popularizace vědy jednotlivých univerzit. Zároveň na 

portále vznikla záložka Noc vědců, která je průběžně plněna obsahem.

Splněno. Účastnili jsme se školení obsluhy YouTube a dále školení, které bylo zaměřeno na tvorbu atraktivních textů. V důsledku 

pandemie byl pro pracovní tým zpřístupněn portál edukačních videí Seduo. 

Splněno. Díky vazbám na projekt Marie Curie, sdílení zkušeností, vytvořené metodiky a absolvovaným školením se připravujeme 

na větší popularizační akce národního charakteru. 

Splněno. Program je plněn na národní web i na vlastní web, a dále na sociální sítě. 

Splněno. Noc vědců byla na základě žádosti koordinátora projektu zapojena do projektu Marie Curie. 



4. Realizace edukačních 

pracovních listů 

komunikujících vědu na 

MENDELU nenásilnou 

formou. 

5. Aktivní účast na dvou 

národních konferencích 

včetně účastni 

odborných školení 

probíhajících v rámci 

konferencí. 

6. Pořízení a vytvoření a 

reprezentativního a 

moderního 

materiálového vybavení 

pro mobilní prezentaci 

vědy a tvůčí činnosti. 

7. Pravidelná příprava 

článků, rozhovorů a 

aktualit o vdě do 

magazínu vysokých škol 

universitas.cz

8. Tvorba propagačních 

předmětů 

9. Rozvíjení webových 

stránek Noci vědců 

včetně propracování 

podstránek zapojených 

VŠ

10. Spolupodílení se na 

rozvoji a optimalizaci 

mobilních aplikací Noci 

vědců napojených na 

centrulní web Noci 

vědců.

11. Spolupodílení se na 

vytvoření sekce aktualit 

na webu Noci vědců a 

propojení s magazínem 

vysokých škol 

universitas.cz

12. Spolupodílení se na 

podkladu pro splnění 

podmínek Evropské 

komise za účelem 

začlenění české Noci 

vědců do oficiálních 

kanálů EK a mapy 

celoevropské Noci 

vědců. 

13. Adekvátní formou 

pro různé cílové 

skupiny komunikovat 

vědu a a její výsledky a 

tím posílit zájem o vědu 

a tvůrčí činnost. 

Změny v řešení

Číslo změny Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

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. Rozvoj webu se přizpůsobil verzi Noci vědců v online prostředí. Dále byl budován web v angličtině a mobilní aplikace.

Splněno. Prostřednictvím koordinátora rozvoj mobilní aplikace, která je v online prostředí velmi důležitá. Z naší strany byla 

průběžně plněna obsahem.

Splněno. V magazínu Universitas vznikla samostatná sekce Noc vědců, která se věnuje popularizaci vědy.

Splněno. Noc vědců se stala v roce 2020 součástí evropského projektu Marie Curie a dostala se na mapu celosvětové Noci 

vědců. 

Splněno. Pravidelná publikace tiskových zpráv, prezentace výsledků vědy a výzkumu na sociálních sítítch, prezentace 

konkrétních vědců a mladých vědců se zajímavými tématy, popularizační tiskovina určená pro ZŠ, putovní venkovní výstava Věda 

a výzkum na MENDELU.

Splněno. Vytvořeny Lesní listy – pracovní sešit pro návštěvníky lesa, který přibližuje hospodaření v lesích Mendelovy univerzity v 

Brně, edukace hravou formou je zaměřena na potřebu smíšených lesů a diverzitu a důsledky nedostatku diverzity. Provedli jsme 

distribuci po základních školách na území ŠLP a v přilehlých lokalitách a dále jsou Lesní listy stabilně k dispozici v atriu hlavní 

budovy MENDELU.

Splněno. Účastnili jsme se dvou konferencí: 11. – 12. 6. 2020 v Ostravě, která se uskutečnila fyzicky, a druhá konference měla 

proběhnout 10. – 11. 12. 2020 v Ostravě, nakonec byla z epidemických důvodů přesunuta do online prostředí. 

Splněno. Byly pořízeny venkovní panely sloužící pro venkovní putovní výstavy. Dále monitor, notebooky a fotoaparát pro 

pořízení kvalitních fotografií, které jsou v on-line prostředí důležité. 

Splněno. V letošním roce jsme zařadili do magazínu Universitas 7 článků, které popularizují vědu MENDELU.

Splněno. Jako reklamní předmět byl vyroben edukační list, který přibližuje hospodaření v lesích Mendelovy univerzity v Brně, 

edukace hravou formou je zaměřena na potřebu smíšených lesů a diverzitu a důsledky nedostatku diverzity. Provedli jsme 

distribuci po základních školách na území ŠLP a v přilehlých lokalitách a dále jsou Lesní listy stabilně k dispozici v atriu hlavní 

budovy MENDELU.



1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Posílení vedoucí role 

univerzit v procesu 

příprvy a realizace Noci 

vědců v ČR s 

celonárodní působností

2019 550

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.

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Pro rok 2021 byl žádán navazující CRP 

projekt NOC VĚDCŮ jako systematická 

koordinovaná celoroční prezentace a 

popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí 

činnosti vysokých škol v ČR. Tento 

projekt bude dle sdělení MŠMT 

podpořen.



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
700 700 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 160 160 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)

80 80 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

55 54 -1 -0,14%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
110 125 15 2,14%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 200 255 55 7,86%

2.6 Cestovní náhrady 25 16 -9 -1,29%

2.7 Stipendia 70 10 -60 -8,57%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
700 700 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

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

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

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy - vyplaceno realizačnímu týmu jako odměny za nadstandardní práci - program, 

organizace, plnění kanálů atd. 

Služby a náklady nevýrobní - grafické služby, webové služby atd. jejich přečerpání bylo 

přesunuto v položce ostatní z cestovních náhrad a stipendií.

Cestovní náhrady byly z důvodu epidemické situace nedočerpány. Část schůzek se 

uskutečnila online. Finance byly využity v čerpání materiálu a služeb.

Stipendia nebyla z důvodu změněné situace dočerpána, počítalo se na odměny pro 

studenty, kteří se běžně účastní fyzické podoby projektu. Přesunem do online prostředí 

nebyla účast studentů v plné míře nutná, finance navíc byly přesunuty do položky 2.4., 

2.5.

80

54

125

255

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zákonných předpisů k položce 2.1.

Materiální náklady - stojany na výstavu, potřebné počítačové vybavení, fotoaparát. 

Mírné navýšení bylo čerpáno z položky cestovních náhrad a stipendií. 

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

16

10

Částka (v tis. Kč)

160

Ostatní osobní náklady - DPP byly použity na spolupráci odborných externích služeb, 

které byly čerpány (především interpretace vědeckých témat a zpracování vědeckých 

témat pro popularizaci).


