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Příloha č. 1 Indikátory výzvy ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony 

k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

Prioritní osa: PO 2 

Investiční priorita: IP 1 

Specifický cíl: SC 1, SC 2, SC 4 

PO2 IP1 SC1 
 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

V
ý

s
tu

p
 

5 40 01 
Počet podpořených 
pracovníků VŠ 

osoby 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 6 00 00 
a s 5 25 10 

Týká se akademických i neakademických pracovníků, kteří byli v rámci projektu 
vzděláni, tj. zvýšili své kompetence a kvalifikaci, včetně zvýšení pedagogických 
kompetencí vyučujících a realizace mobilit pracovníků vysokých škol. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 2 a 4 výzvy.) 

5 43 11 
Počet studentů 
studujících v zahraničí 

osoby 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 6 00 00 
a s 5 43 10 

Započítáváni jsou studenti bakalářského a magisterského studia, kteří se 
zúčastnili alespoň jednosemestrálního studia na vysoké škole. 
Jednosemestrální stáží je míněno absolvování stáže v délce jednoho semestru 
platného pro danou hostitelskou instituci v daném období. V případě trimestrů 
se jedná o absolvování stáže o délce jednoho trimestru platného pro danou 
hostitelskou instituci. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 4 výzvy.) 
 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

osoby 
 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 01 a 5 43 11 snížený o opakovanou 
podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje 
pouze jednou. Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle 
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 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

 annexu č. 1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 2 a 4 výzvy.) 

5 29 01 

Počet nově 
vytvořených 
akreditovaných 
studijních programů v 
českém jazyce 

programy 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 5 31 05 
a s 5 31 14 

Pojmem reakreditace se rozumí prodloužení délky platnosti akreditace. 
Nově vytvořeným studijním programem se rozumí studijní program nově vzniklý 
nebo studijní program stávající, ovšem upravený tak, že úprava obsahu 
studijního programu vyústila v prodloužení platnosti akreditace příslušného 
studijního programu a která splňuje podmínky definice Úpravy obsahu 
studijního programu a jeho studijních oborů v době platnosti akreditace, 
uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 
5.2.4.1. 
Akreditované studijní programy zohledňující potřeby trhu práce v souladu se 
zaměřením SC 1. 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 3 výzvy.) 
 

5 30 01 

Počet nově 
vytvořených studijních 
programů vyučovaných 
ve spolupráci s jinou 
VŠ 

programy 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 5 31 05 
a s 5 43 10 

Nově vytvořeným studijním programem se rozumí studijní program nově vzniklý 
nebo studijní program stávající, ovšem upravený v době realizace projektu. 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 3 a 4 výzvy.) 
 

5 31 03 

Počet nových 
bakalářských studijních 
oborů zaměřených na 
praxi 

obory 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 5 31 01 
a s 5 31 13 

Pojmem reakreditace se rozumí prodloužení délky platnosti akreditace. 
 
Novým studijním oborem v názvu indikátoru se rozumí nově vzniklý studijní 
program nebo studijní program/obor stávající, ovšem upravený tak, že úprava 
jeho obsahu oboru vyústila v prodloužení platnosti akreditace příslušného 
studijního programu a která splňuje podmínky definice Úpravy obsahu 
studijního programu a jeho studijních oborů v době platnosti akreditace, 
uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 
5.2.4.1. 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 

projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
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 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

(Indikátor je naplňován aktivitami č. 3 výzvy.) 
Studijní obory vykazované v tomto indikátoru se současně vykazují 
i v indikátoru 5 31 01 (5 31 03 je podmnožinou 5 31 01). 
 

5 31 01 
Počet nových studijních 
oborů zaměřených na 
praxi 

obory 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 5 31 05 
a s 5 31 10 

Pojmem reakreditace se rozumí prodloužení délky platnosti akreditace. 
 
Novým studijním oborem v názvu indikátoru se rozumí nově vzniklý studijní 
program nebo studijní program/obor stávající, ovšem upravený tak, že úprava 
jeho obsahu oboru vyústila v prodloužení platnosti akreditace příslušného 
studijního programu a která splňuje podmínky definice Úpravy obsahu 
studijního programu a jeho studijních oborů v době platnosti akreditace, 
uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, v kapitole 
5.2.4.1. 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 3 výzvy.) 
 

 

5 29 02 

Počet studijních 
programů s alespoň 
jedním předmětem 
nově vyučovaným v 
cizím jazyce 

programy 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 53105, 
s 5 29 00 a s 5 29 
10 

Zdroj pro výpočet podílového indikátoru 5 29 10. 
 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 2, 3 a 4 výzvy.) 
 

5 31 05 
Počet nových studijních 
programů celkem 

programy 

Povinně volitelný 
k výběru, 
nepovinný 
k naplnění 

Programy vykázané v indikátorech 5 29 01, 5 30 01, 5 29 02 a také programy, 
jejichž nejméně jeden studijní obor byl vykázán v indikátoru 5 31 01. 
 
V tomto indikátoru se každý konkrétní nový program vykazuje pouze jednou. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 2, 3 a 4 výzvy.) 

 5 29 00 
Počet studijních 
programů celkem 

programy 

Povinně volitelný 
k výběru, 
nepovinný 
k naplnění 

 
Celkový počet je vztažen k bakalářským a magisterským studijním programům 
na VŠ. 
Zdroj pro výpočet podílového indikátoru 5 29 10 
 



 

4 

  

 

 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

V
ý

s
le

d
e

k
 

5 29 10 
Podíl studijních 
programů vyučovaných 
v cizím jazyce 

% 
Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

 
Indikátor je vykazován na základě výstupových indikátorů 5 29 02 a 5 29 00. 

5 31 10 

Počet absolventů 
prvních ročníků nových 
studijních oborů 
zaměřených na praxi 

studenti 
Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor navazuje na výstupový indikátor 5 31 01. 

5 31 13 

Počet absolventů 
prvních ročníků nových 
bakalářských studijních 
oborů zaměřených na 
praxi 

studenti 
Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor navazuje na výstupový indikátor 5 31 03. 

5 31 14 

Počet absolventů 
prvních ročníků nově 
vytvořených studijních 
programů v českém 
jazyce 

studenti 
Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor navazuje na výstupový indikátor 5 29 01. 

5 25 10 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti 

pracovníci 
ve 
vzdělávání 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor navazuje na výstupový indikátor 5 40 01. 

5 43 10 
Počet podpořených 
spoluprací 

spolupráce 
Povinně volitelný k 
výběru, povinný k 
naplnění 

Institucí navazující spolupráci s VŠ se rozumí instituce spolupracující při výuce 
ve studijních programech vykazovaných v indikátoru 5 30 01 / 5 40 01 / 5 43 
11. 

 

Na výstupový indikátor 5 40 01 Počet podpořených pracovníků VŠ je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 25 10 Počet 

pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. Současně s 5 40 01 je nutno vykazovat 

i indikátor 6 00 00. 



 

5 

  

 

 

Na výstupový indikátor 5 43 11 Počet studentů studujících v zahraničí je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 43 10 Počet 

podpořených spoluprací. Současně s 5 43 11 je nutno vykazovat i indikátor 6 00 00. 

Na výstupový indikátor 5 30 01 Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ je povinně 

navázaný výsledkový indikátor 5 43 10 Počet podpořených spoluprací. Současně s 5 30 01 je tyto programy nutno vykazovat také 

v indikátoru 5 31 05 Počet nových studijních programů celkem. Každý studijní program se započítává jen jednou. 

Na výstupový indikátor 5 29 01 Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce je povinně navázaný 

výsledkový indikátor 5 31 14 Počet absolventů prvních ročníků nově vytvořených studijních programů v českém jazyce. Současně 

s 5 29 01 je tyto programy nutno vykazovat také v indikátoru 5 31 05 Počet nových studijních programů celkem. Každý studijní 

program se započítává jen jednou. 

Na výstupový indikátor 5 31 01 Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi  je povinně navázaný výsledkový indikátor 

5 31 10 Počet absolventů prvních ročníků nových studijních oborů zaměřených na praxi. Současně s 5 31 01 je nutno vykazovat 

v indikátoru 5 31 05 Počet nových studijních programů celkem studijní programy, jejichž nejméně jeden studijní obor byl vykázán 

v indikátoru 5 31 01. Každý studijní program se započítává jen jednou. 

Na výstupový indikátor 5 31 03 Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi je povinně navázaný výsledkový 

indikátor 5 31 13 Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi. Současně s 5 31 03 

je nutno vykazovat i indikátor 5 31 01. 5 31 03 je podmnožinou 5 31 01. 

Na výstupový indikátor 5 29 02 Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce je 

povinně navázaný výsledkový indikátor 5 29 10 Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce a současně výstupový 

indikátor 5 29 00 Počet studijních programů celkem, který slouží k výpočtu tohoto podílu. Současně s 5 29 02 je tyto programy 

nutno vykazovat také v indikátoru 5 31 05 Počet nových studijních programů celkem. Každý studijní program se započítává jen 

jednou. 
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Návaznosti výstupů a výsledků v  PO 2 IP 1 SC 1: 

 

PO2 IP1 SC2 
 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atributy 
Specifikace k výzvě 

V
ý

s
tu

p
 

5 40 01 
Počet podpořených 
pracovníků VŠ 

osoby 

Povinně volitelný k 
výběru, povinný 
k naplnění, svázaný 
s 6 00 00 a s 5 25 
10 

Týká se akademických i neakademických pracovníků, i pracovníků poradenských 
center, kteří byli v rámci projektu vzděláni, tj. zvýšili své kompetence a kvalifikaci, 
včetně zvýšení pedagogických kompetencí vyučujících pro výuku studentů se 
specifickými potřebami. 
(Indikátor je naplňován aktivitou č. 6 výzvy.) 
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6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

osoby 
Povinně volitelný k 
výběru, povinný 
k naplnění 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 01 snížený o opakovanou podporu – tj. 
každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Ke 
každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 Nařízení 
č. 1304/2013 v kartě účastníka. 
(Indikátor je naplňován aktivitou č. 6 výzvy.) 

5 21 04 
Počet produktů 
poradenské a 
asistenční podpory 

produkty 

Povinně volitelný k 
výběru, povinný 
k naplnění, svázaný 
s 5 21 14 a s 5 17 
10 

Podpořeným produktem se rozumí např. nová učební pomůcka, motivační 
program, kurz apod. určený studentům tvořícím cílovou skupinu SC 2 PO 2. 
Podpořený produkt musí být začleněn do systému vzdělávání studentů nebo 
využíván ve výuce studentů. 
(Indikátor je naplňován aktivitou č. 6 výzvy.) 

V
ý

s
le

d
e

k
  

5 21 14 

Počet studentů se SP 
využívajících 
produkty poradenské 
a asistenční podpory 

studenti 
Povinně volitelný k 
výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor je vykazován na základě vnitřní evidence vedené vysokou školou, jejíž 
součástí jsou údaje identifikující studenty se specifickými potřebami, ze 
socioekonomicky znevýhodněných skupin a etnických minorit (zpracovávané 
s jejich předchozím písemným informovaným souhlasem) zapsaných ve studijních 
programech využívajících produkty poradenské a asistenční podpory.  
Indikátor povinně navazuje na výstupový indikátor 5 21 04. 

5 17 10 

Počet dětí, žáků a 
studentů Romů 
v podpořených 
organizacích 

děti, žáci a 
studenti 

Povinně volitelný k 
výběru, nepovinný 
k naplnění 

Cílová hodnota je pouze orientační. 
 
Indikátor povinně navazuje na výstupový indikátor 5 21 04. 

5 25 10 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

pracovníci 
ve 
vzdělávání 

Povinně volitelný k 
výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor navazuje na výstupový indikátor 5 40 01. 

 

Na výstupový indikátor 5 40 01 Počet podpořených pracovníků VŠ je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 25 10 Počet 

pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. Současně s 5 40 01 je nutno vykazovat 

i indikátor 6 00 00. 

Na výstupový indikátor 5 21 04 Počet produktů poradenské a asistenční podpory jsou povinně navázány výsledkové indikátory 

5 21 14 Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a asistenční podpory a 5 17 10 Počet dětí, žáků a studentů Romů 

v podpořených organizacích. 
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PO2 IP1 SC4 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atributy 
Specifikace k výzvě 

V
ý

s
tu

p
 

5 35 01 

Počet vytvořených 
produktů pro zkvalitnění 
strategického řízení 
a systému hodnocení 
vysokých škol 

produkty 

Povinně volitelný k 
výběru, povinný 
k naplnění, 
svázaný s 5 35 10 

Zvláštním případem produktu může být produkt systémový, tj. zavedení 
systémového opatření (nového systému nebo jeho části) - např. zavedení 
komplexního systému hodnocení a odměňování akademických pracovníků, 
nastavení systematického monitoringu kvality, zavedení procesů moderace 
apod. 
Zkvalitněním systému hodnocení vysokých škol je myšlen soubor funkčně 
provázaných a systematicky monitorovaných procesů, jimiž vysoká škola 
zajišťuje a hodnotí své vzdělávací, tvůrčí a související činnosti. Systém 
zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy zohledňuje její specifickou roli 
a poslání a podporuje provázání vnitřního a vnějšího hodnocení kvality. 
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátoru projektu ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru. 
(Indikátor je naplňován aktivitami č. 8 a 9 výzvy.) 

V
ý

s
le

d
e

k
  

5 35 10 

Počet VŠ se 
zavedenými 
transparentními 
systémy hodnocení 
kvality 

organizace 
Povinně volitelný k 
výběru, povinný 
k naplnění 

Produkty musí být v souladu s výstupy IPN Kvalita, musí tedy respektovat 

hlavní metodická doporučení uvedená na stránkách http://kvalita.reformy-

msmt.cz/. 

Indikátor navazuje na výstupový indikátor 5 35 01. 

Na výstupový indikátor 5 35 01 Počet vytvořených produktů pro zkvalitnění strategického řízení a systému hodnocení vysokých škol 
je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 35 10 Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy hodnocení kvality. 

 

Pro všechny výše uvedené indikátory platí, že pokud žadatel plánuje realizovat aktivitu, pro kterou bude relevatní některý 
z uvedených indikátorů, je povinnen takový indikátor zvolit v žádosti o podporu. 

Definice indikátorů OP VVV jsou zveřejněny na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-
op-vvv. 

http://kvalita.reformy-msmt.cz/
http://kvalita.reformy-msmt.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv

