
 

 

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2020 

Úvodní informace 

Cílem Výroční zprávy o činnosti (VZoČ) vysokých škol je podání informací o jejich působení 
v předchozím roce. Při vykazování těchto informací o jejich činnosti je jednotlivým vysokým školám 
umožněno zohlednit strukturu vlastních Dlouhodobých záměrů a dalších strategických dokumentů. 

Z tohoto důvodu se VZoČ za rok 2020, stejně jako za předešlé roky, skládá ze tří částí: Hlavní část, 
Textová příloha a Tabulková příloha.  

Forma a způsob zpracování Hlavní části VZoČ je zcela v gesci jednotlivých vysokých škol. V ideálním 
případě by struktura měla vycházet ze struktury Dlouhodobých či Strategických záměrů (DZ) 
jednotlivých vysokých škol a případně dalších strategických dokumentů. Díky tomu může vysoká škola 
ve VZoČ reflektovat dosažení cílů stanovených v DZ, a to přehledně a srozumitelně.  

Veškeré povinně vykazované údaje vykazují vysoké školy do dvou příloh VZoČ – Tabulkové  
a Textové. Přílohy VZoČ obsahují souhrn povinných údajů požadovaných MŠMT. Strukturu příloh 
VZoČ stanovuje MŠMT pro daný kalendářní rok, přičemž jejich struktura je pevná a pro vysoké školy 
závazná. V obou přílohách je k souhrnnému označení mužů a žen užíváno generického maskulina. 

Pokud by vysoká škola v Hlavní části VZoČ uvedla informace, které by měly být dle struktury obsaženy 
v Textové příloze, do Textové přílohy uvede totožné informace.  

Každá vysoká škola vypracuje a zveřejní VZoČ dle požadavků § 21 odst. 1 bodu a) a § 42 odst. 1 bodu 
a) zákona o vysokých školách a zároveň do 30. 6. 2021 předloží MŠMT, a to prostřednictvím datové 
schránky dle následujících požadavků: 

a) Vysoká škola zašle VZoČ (v jednom dokumentu včetně příloh) v elektronické podobě ve 
formátu PDF.  

b) Tabulkovou přílohu VZoČ zašle vysoká škola samostatně v elektronické verzi ve formátu XLS 
nebo XLSX. Textovou přílohu VZoČ zašle vysoká škola samostatně v elektronické verzi ve 
formátu DOC nebo DOCX. 

Ministerstvo zasílá vysokým školám dvě verze příloh VZoČ – se zvýrazněnými změnami a finální 
verzi. Samotné změny jsou na příslušných místech vyznačeny červeným textem, ouška listů, na 
kterých se změny nachází, jsou zabarvena žlutě.  

Upozornění k vyplňování VZoČ 

Údaje z Tabulkové přílohy VZoČ jsou významným datovým zdrojem nejen o jednotlivých vysokých 
školách, ale také o celé oblasti vysokého školství. Z tohoto důvodu jsou údaje z tabulkové přílohy 
VZoČ veřejných vysokých škol agregovány. Tyto údaje však ztrácí svou hodnotu v případě, že jsou 
vzájemně neporovnatelné, což je důsledek především úprav jednotlivých tabulek vysokými školami. 
Proto žádáme vysoké školy o dodržování metodických pokynů u Tabulkové přílohy VZoČ, zejména 
s ohledem na úpravy jednotlivých tabulek.  



 

 

Platí také povinnost vysoké školy, která vyplývá z výše uvedených ustanovení zákona  
o vysokých školách, zveřejnit výroční zprávu jako neperiodickou publikaci dle zákona č. 37/1995 Sb., 
o neperiodických publikacích. Tento zákon mj. stanovuje přesné údaje, které musí publikace 
obsahovat, a dále povinnost vydavatele odevzdat z každého vydání publikace zákonem stanoveným 
knihovnám.  

Úpravy struktury Tabulkové přílohy VZoČ oproti roku 2019 

- U několika tabulek došlo k jejich rozšíření v souvislosti s pandemií způsobené koronavirem SARS-
CoV-2. Jedná se o následující tabulky a úpravy: 

- 7.2: Evidence virtuálních mobilit studentů (příjezdů a výjezdů). Uvádí se počet z celkového počtu 
příjezdů/výjezdů.  

- 8.1: Počty pořádaných konferencí se dělí dle způsobu jejich realizace na fyzické a virtuální.  

- 12.1: Vysoká škola nově uvede, kolik smluv bylo v návaznosti na vládní zákaz ubytování na koleji 
upraveno nebo zrušeno, a kolik smluv zůstalo přes tento zákaz v platnosti na výjimku.  

Úpravy struktury Textové přílohy VZoČ oproti roku 2019   

- Úvodní informace byla doplněna o pokyn, aby vysoká škola při popisu aktivit a politik vysoké 
školy, kladla důraz na opatření, která byla v daném roce nově přijata, významně revidována, 
rozšířena nebo naopak omezena 

- Nově přibyla kapitola 12 reflektující činnosti vysoké školy v souvislosti s dopady pandemie, a to 
ve vzdělávací činnosti, výzkumné činnosti a v rámci třetí role, včetně dalších aktivit.     
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