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Vytvoření jednotné marketingové strategie, propagující možnosti studia na brněnských univerzitách.

Vznikla jednotná marketingová strategie pod značkou ,,Study in Brno“ a byl odsouhlasen jednotný vizuální styl kampaně. Byl 

vybrán dodavatel webu (Liquid Design s.r.o.). Samotný web https://www.study-in-brno.cz/ byl spuštěn v září 2020 a všechny 

partnerské univerzity se shodly na jeho struktuře (vč. všech funkcionalit). V závěru roku byla spuštěna masivní kampaň na 

sociálních sítích, PPC reklama a kampaň skrze firmy propagující možnosti mezinárodního vzdělávání, na které se všechny 

univerzity podílejí. Za účelem zefektivnění náboru a přijímacího řízení zahraničních studentů vznikly na webu SiB záložky s 

důležitými informace stran ubytování, víz apod. MENDELU pak vytvořila speciální celouniverzitní přihlašovací web pro zahraniční 

studenty http://admission.mendelu.cz/, který umožňuje rychlou a přehlednou registraci zájemců o studium. Cílem marketingové 

strategie je zjednodušit zahraničním studentům cestu k přihlášení se ke studiu. S narůstajícím počtem přihlášených zahr. 

studentů ke studiu  na MENDELU  (a to i přes pandemii COVID-19) se cíl daří naplňovat. Jen za druhé pololetí roku 2020 se jich 

přihlásilo 388 a 147 již prochází standardním výběrovým řízením.

Tvorba sdíleného kalendáře zahraničních akcí, kterých se MENDELU bude účastnit pod záštitou projektu.  

Jedním z cílů projektu bylo zefektivnit zastoupení brněnských univerzit na veletrzích. Vznikl kalendář akcí, které se v roce 2020 

bohužel konaly z větší části online. Nicméně jsme s ostatními zapojenými vysokými školami zkoordinovali naši účast na 

zahraničních veletrzích a mezinárodních akcích a obsáhli tak s vynaložením menších finančních prostředků větší množství 

mezinárodních akcí.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Vytvoření a zapojení se do stabilizované a systematicky fungující pracovní skupiny, představující vedení projektu. Využití 

sdílených informací pro vylepšení vnitřního mezinárodního prostředí MENDELU. Díky zkušenostem partnerů projektu jsme na 

MENDELU optimalizovali nástroje mezinárodního marketingu a s podporou projektu rozšířili možnosti MENDELU v náboru 

zahraničních studentů. Meziuniverzitní pracovní skupina vytvořila jednotnou strategii náboru studentů, společně sdílí nástroje 

dobré praxe a náklady v oblasti zahraničního marketingu. Zástupci univerzit se pravidelně (zhruba v měsíčních intervalech) 

scházejí a nadále řeší propagaci značky Study in Brno, webu a zejména anglických studijních programů všech úrovní studia na 

všech zapojených univerzitách.

0

0

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

V tom kapitálové finanční prostředky:

Od: 1. 1. 2020
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http://mendelu.cz/ http://mendelu.cz/

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

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

g) mezinárodní spolupráce vysokých škol

STUDY IN BRNO

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika

Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika

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

http://mendelu.cz/
http://mendelu.cz/


Zahraničních veletrhy a 

konference

Sociální sítě

Plnění  výstupů 

projektu

Personální účast na 

schůzkách pracovní 

skupiny

Podílení se na tvorbě 

webu a strategie

Podílení se na tvorbě 

webu a strategie 

Vytvoření sdíleného 

kalendáře akcí

Účast na zahraničních 

akcích

Tvorba a správa 

sociálních sítí

Využití informací pro 

vylepšení vnitřního 

prostředí MENDELU

Změny v řešení

Personální účast na schůzkách pracovní skupiny. Splněno. 

Dodání podkladových materiálů pro tvorbu webu projektu - viz aktualizovaná verze webu https://www.study-in-brno.cz/ 

Splněno. 

Účast na zahraničních veletrzích a konferencích.

Z důvodu COVID-19 nebyla možná fyzická účast na zahraničních veletrzích a konferencích. Jako jediná schůdná alternativa byly 

online veletrhy a náborové akce, kterých celkově proběhlo 20. MENDELU byla aktivně na 10 online veletrzích. Na ostatních byla 

zastoupena partnery projektu: 

11. -14.2. F2F - Norsko

1. -4.3. F2F - Toronto

27.6. 2020 Dubaj

23. - 24. 7. 2020 Ukranian Educational Fair

24. 9. 2020 Recruit Canada

2. - 3. 10. 2020 EHEF - Filipíny - akce byla pořádána zdarma

22.10.2020 BEGIN Edu Fairs - Tropical Africa

28.10.2020 FPP Edu Media - Africa

29.10.2020 FPP Edu Media - China

29.10. 2020 BEGIN Edu Fairs - Euroasia

3.11.2020 FPP Edu Media - Central Asia

10.11.2020 FPP Edu Media - Middle East

13.11.2020 Edu Fair Vienna - Austria

14.11.2020 BMI - South East Asia

18.11.2020 - FPP Edu Media - Europe

20.11.2020 BMI - Middle East

3.12.2020 BMI- Brazil and Mexico

9.12.2020 FPP Edu Media - East and South East Asia

10.12.2020 FPP Edu Media - Latin America

12.12. 2020 BEGIN Edu Fairs - Latin America                 

Tvorba a správa sdílených sociálních sítí, představující komunikační a propagační kanál směrem k zahraničním studentům a 

zaměstnancům.

Byly zaregistrovány soc. sítě Study in Brno a byla spuštěna kampaň.

Sociální sítě (Facebook a Instagram) nám pomáhají budovat komunitu, dostávat i mimo komunitu a oslovovat potenciální 

studenty, Study in Brno je díky nim lépe vyhledatelné a pomáhají nám také podporovat brand awareness. Jako nástroje na 

sociálních sítích využíváme fotky, videa a sdílení příspěvků. Obsah tvoří informace o projektu, zapojených univerzitách, 

představení fakult. Dále také představení České republiky i Brna – kultura v Brně, Vánoce v České republice, život v Brně – 

restauracee a kavárny, a také statistiky a zajímavosti ohledně studia v Brně. Momentálně má Study in Brno na Instagramu 832 

sledujících a na Facebooku 156 To se mi líbí.

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.

Podílení se na tvorbě strategie propagace projektu a tvorbě propagačních tiskových materiálů – s ohledem na pandemii COVID-

19 jsme změnili strategii propagace a soustředili se na digitalizaci naší kampaně. Vznikla sice tištěná verze brožury a letáku, ale 

distribuována byla zejména její elektronická forma. Místo tiskových materiálů jsme vytvořili fotky a videa k šíření na sociálních 

sítích. Nákup materiálů pro zahraniční cesty – s ohledem na pandemii COVID-19 byla pořízena sluchátka a audiovizuální technika 

umožňují distanční účast na online náborových akcích. Také propagační předměty nemohly být distribuovány zájemcům o 

studium na veletrzích. Bylo nutné najít k jejich rozdeji jiné cesty. Tvorbu fyzických propagačních předmětů jsme s ohledem na 

situaci výrazně omezili. Soustředili jsme se spíše na drobnější upomínkové předměty. Výrazně jsme také omezili tištěné 

materiály, a to přestože jsme zajistili jejich distribuci zájemcům o studium skrze naše agenty/agentury v zahraničí či skrze naše 

studentské ambasodory z řad absolventů. S distribucí propagačních předmětů nám pomohly také zastupitelské úřady ČR v 

cílových regionech, kterým jsme materiály zaslali. Splněno. 

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

Vytvoření kalendáře akcí  – vytipování zahraničních konferencí a veletrhů – viz Tabulka č. 1 a 2. Splněno. 

Účast na zahraničních konferencích a veletrzích – viz Tabulka č. 2 a Příloha č. 1 –3. Splněno. 

Tvorba a správa webu a sociálních sítí – web i platformy na soc. sítích byly vytvořeny a jsou pravidelně aktualizovány – viz Příloha 

č. 4 –8. Splněno. 

Využití dostupných informací pro zlepšení vnitřního mezinárodního prostředí MENDELU formou metodického dokumentu – byl 

vytvořen tříletý akční plán internacionalizace MENDELU vč. cílů v oblasti náboru zahraničních studentů. Splněno. 



Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Účast na online veletrzích místo fyzické účasti na náborových 

akcích.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

S ohledem na pandemii COVID-19 nebylo možné se zúčastnit 

náborových akcí fyzicky (jet na plánované zahr. služební cesty). 

Díky úspoře v oblasti cestovních nákladů jsme se však mohli 

zúčastnit více než dvojnásobného počtu veletrhů oproti plánu a 

oslovit tak širší okruh možných zájemců o studium. 

V souladu s pravidly projektů CRP jsme v rámci jednotlivých 

položek přesunuli 265 tis. Kč (16 %). K přesunu došlo z 

nečerpané položky cestovní náklady (200tis. Kč), z položky 

stipendia (19tis. Kč) a z položky mzdy (46tis. Kč) a to zejména 

kvůli tomu, že se nerealizovaly veletrhy fyzicky a tudíž ani 

služební cesty. Částky byly přesunuty do oblasti služeb 

(+111tis.) a to zejména na PPC reklamu a náborové kampaně – 

viz výše. Dále pak na materiální náklady (+154tis.), kde byl 

pořízen audiovizuální materiál k online prezentaci.

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.

Navýšení čerpání v oblasti digitální propagace (služby) na úkor 

nákupu propačaních materiálů a tvorby tiskovin.

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



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
1 650 1 650 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 250 253 3 0,18%

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)

50 0 -50 -3,03%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

85 86 1 0,06%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
565 719 154 9,33%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 450 561 111 6,73%

2.6 Cestovní náhrady 200 0 -200 -12,12%

2.7 Stipendia 50 31 -19 -1,15%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
1 650 1 650 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

253

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

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu - dle zákona a 

platných nařízení

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

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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

31

Částka (v tis. Kč)

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Mzdy (včetně pohyblivých složek) - mzdy a odměny z projektu dle plánu a to za 

nadstandardní práci nad rámec běžných pracovních povinností (např. za účast na online 

velterzích)

Cestovní náhrady - kvůli pandemii COVID19 se veškeré náborové akce a veletrhy v roce 

2020 konaly výhradně online, a proto jsme nemohli položku dle plánu čerpat 

Stipendia - studenti se do realizace projektu zapojili zejména skrze účast na online 

veletrzích a skrze sociální média, kde realizačnímu týmu pomáhali jak s obsahem 

příspěvků a stories, tak poskytovali zpětnou vazbu z pohledu "adresátů reklamy"; dále 

nám pomáhali s aktualizací informací na webových rozhraních a komunikovali se 

zájemci o studium 

86

719

561

0

Materiální náklady (včetně drobného majetku) - výroba propagačních materiálů a videí 

(drobný nehmotný majetek) vč. DPH

Služby a náklady nevýrobní - poplatek za účast na 9 online veletrzích pořádaných FFP 

Edu. Media, Begin Edu. Group, Border Concepts GmbH a Ukrainian Educational Fair, 

platby za online propagaci nabízených angl. stud. programů skrze IglooNet, MP-Soft a 

Keystone Avademics a to vč. souvisejících poplatků


