
PODROBNÝ POPIS PROJEKTU: 

 UNIVERZITA NANEČISTO (UNIVERZITA MIKULÁŠE KOPERNÍKA) 

Univerzita Nanečisto (https://www.univerzitamk.cz/cz/), je projekt zaměřený na středoškolské 

studenty, které čeká výběr vysoké školy nebo hledání pracovního místa.  

Tento projekt vznikl, jako odpověď na problematiku nedostatečné informovanosti studentů před 

nástupem na vysokou školu. Mnoho středoškoláků se v průběhu svých posledních ročníků na střední 

škole zúčastní akcí zaměřených na propagaci vysokých škol (dny otevřených dveří, Gaudeamus…), ale 

jen velmi malá část těchto studentů má před nástupem na vysokou školu reálnou představu o 

fungování akademického světa, nebo o konkrétních oborech, pro které se rozhodují. Tento problém 

se poté projevuje na velkém úbytku studentů v prvních ročnících studia na VŠ.  

Proto vznikl projekt univerzity nanečisto, kde si mohou studenti středních škol vyzkoušet, jaké to je 

být vysokoškolákem. Projekt simuluje vysokoškolské prostředí a účastníci si mohou projít vysokou od 

imatrikulace, přes zkouškové, až k promoci. Každý účastník si může sám sestavit svůj rozvrh a 

navštívit přednášky a lekce, které jej zaujmou. Tyto přednášky lektorují dobrovolníci z řad 

vysokoškoláků, kteří vedou program ve svém oboru specializace. VŠ dobrovolníci tak mohou SŠ 

účastníkům předat svou osobní zkušenost s oborem a danou školou, kterou navštěvují. Zapojené 

dobrovolníky - lektory, vybíráme tak, abychom v rámci projektu vytvořili co největší oborovou 

různorodost a tím oslovili co nejširší cílovou skupinu projektu. Projekt je stejně vhodný pro účastníka, 

který je již rozhodnut, kam by se rád profesně směřoval, tak i pro účastníka, který si ještě není jist. 

Věříme, že předání osobní nezkreslené zkušenosti je jedním z klíčových bodů, při volbě vysoké školy a 

rádi bychom tuto možnost zprostředkovali co nejvíce SŠ studentům z celé České republiky. Projekt 

probíhá ve spolupráci s Gymnáziem Mikuláše Koperníka v Bílovci. Gymnázium poskytuje pro projekt 

zázemí školy, ubytování na internátu i možnost stravy ve školní jídelně. Díky spolupráci s gymnáziem 

celá akce probíhá v propojeném komplexu blízkých budov, což je realizačně velmi výhodné. Na 

projektu se podílí 7 organizátorů, 20 lektorů (VŠ studenti) a 40 - 60 účastníků (SŠ studenti). Realizace 

projektu probíhá během podzimních prázdnin, připravovaný ročník v roce 2020. Akce bude probíhat 

v průběhu 5 dní, během kterých budou účastníci v přímém kontaktu s vysokoškolskými studenty, 

kteří jim v rámci odborně zaměřených přednášek (dle výběru účastníků) i volného času, mohou 

předávat své osobní zkušenosti s VŠ, kterou studují.  

Každý účastník hradí účastnický poplatek 650 Kč, který pokrývá část nákladů na stravu a ubytování 

(reálné náklady na jednoho účastníka činí 1200 Kč), zbylé náklady jsou financovány z grantů a 

příspěvků pro spolek na tuto akci. Pro pokrytí těchto nákladů zamýšlíme využít i požadovaný 

příspěvek z Nadace Sophia.   

Výstupem projektu je samotná akce. O akci následně informujeme v regionálním tisku a bulletinech 

středních škol. K dispozici bude veřejná fotogalerie z akce. Pro zúčastněné studenty bude výstupem 

získaný přehled o vysokých školách, jejich fungování a zaměření. Tito studenti získají navíc kontakty 

na starší studenty (lektory), kteří  jsou často součástí výzkumných a pracovních skupin, což jim v 

případě nástupu na VŠ ulehčí zapojení v novém prostředí a sníží riziko odchodu v průběhu prvního 

ročníku studia. Pro VŠ studenty je výsledkem získaná praxe s lektorováním v rámci svého studijního 

oboru. 


