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Předmluva  
 
EDUCardS je tříletý projekt (09/2019 - 08/2022), který sdružuje šest zakládajících členů 

European Digital UniverCity (EDUC), aliance evropských vysokoškolských institucí (HEI) 

financované na základě výzvy Evropské komise (EK) k předkládání návrhů v roce 2019. Členy 

aliance jsou následující instituce: Postupimská univerzita (UP, koordinátor, Německo), 

Univerzita Rennes 1 (UR1, koordinátor projektu EDUCardS a projektu H2020 EDUC-SHARE, 

Francie), Univerzita v Cagliari (UNICA, Itálie), Masarykova univerzita (MU, Česká republika), 

Univerzita Paris Nanterre (UPN, Francie) a Univerzita v Pécsi (PTE, Maďarsko).   

 

Zavedení Evropského studentského průkazu (ESC) v rámci aliance bylo prioritou k usnadnění 

přístupu k infrastruktuře a službám a zjednodušení jejich mobility. V rámci této 

perspektivy partneři EDUC vytvořili projekt EDUCardS, který se věnuje experimentování se 

zaváděním ESC. Projekt koordinuje UR1 se zapojením všech členů EDUC jako 

plnohodnotných partnerů nebo přidružených partnerů (PTE). Všech šest členů je do projektu 

aktivně zapojeno bez ohledu na svůj oficiální status v projektu. Tato zpráva proto představuje 

výsledky experimentování provedeného ve všech šesti členských institucích EDUC.  

 

Iniciativa ESC spojuje několik celoevropských projektů - Erasmus Without Paper, aplikaci 

Erasmus+ a Evropský studentský průkaz. Tato iniciativa má dva cíle: (1) digitalizovat procesy 

správy studentských mobilit, aby se zvýšila kvalita a umožnila větší mobilita, a (2) zavést 

"Evropský studentský průkaz" a umožnit mobilním studentům přístup k univerzitním a dalším 

službám. Cílem ESC je tedy zjednodušit mobilitu studentů a procesy vysokoškolských institucí 

tím, že se rozpozná status a identitu studentů. Toto rozpoznávání se provádí prostřednictvím 

digitální platformy pro výměnu dat nazvané ESC-Router (ESC-R) vytvořením jedinečného 

evropského identifikátoru studenta (ESI). Zavedení této iniciativy v rámci evropských 

vysokoškolských institucí bude z dlouhodobého hlediska přínosem pro samotné 

vysokoškolské instituce i pro studenty díky jednotnému vstupnímu místu pro studenty (aplikace 

E+) a pro řízení mobility.  

 

Vzhledem k těmto souvislostem si konsorcium EDUCardS stanovilo tři cíle pro provádění 

ESC: (1) experimentovat s metodickým rámcem pro zavedení Evropského studentského 

průkazu, (2) zpřístupnit studentům používání průkazu, (3) optimalizovat a zlepšit 

používání Evropského studentského průkazu. Za účelem splnění těchto cílů pracovali partneři 

EDUCardS na experimentování s implementací ESC po dobu prvních dvou a půl roku projektu. 

V průběhu posledního roku projektu partneři shromažďovali informace a zpětnou vazbu 

ohledně experimentování s ESC v rámci EDUC.  

 

V této zprávě jsou uvedeny výzvy, kterým členové EDUCardS čelili, úspěchy, které se podařilo 

dosáhnout, a zjištěné osvědčené postupy a nápady na zlepšení do budoucna. Cílem 

dokumentu je podpořit všechny vysoké školy, které chtějí zavést ESC nebo které v současné 

době ESC zavádějí. Budou zde sdíleny zkušenosti jak aliance, tak jednotlivých vysokých škol, 

neboť problémy se vyskytují na obou úrovních.  



 

 

I. Současný stav: z čeho jsme vycházeli?  
 

1.1 Soupis služeb, technologií a výroby studentských karet v konsorciu EDUCardS 
 
Studentské průkazy používají především univerzity jako prostředek pro identifikaci a ověření 

statusu studenta. Průkaz studenta tak dostávají všichni studenti zapsaní na všech stupních 

vysokoškolského vzdělávání - bakalářském, magisterském i doktorském, s aktuálním 

statusem. Členové EDUC dosahují celkového počtu 166 600 studentů. V posledních letech 

všichni členové EDUC podnikli kroky směrem k průkazům s více službami díky postupné 

digitalizaci studentských průkazů - od plastových karet k magnetickým kartám, čipovým 

kartám, bezkontaktním kartám atd. 

 

• Služby nabízené v místních studentských kartách  

Dostupné služby se řídí politikou jednotlivých univerzit a místním ekosystémem (např. kulturní 

služby nebo veřejná doprava). Následující tabulka poskytuje přehled služeb dostupných na 

jednotlivých univerzitách. Veškeré informace z počátečního sběru služeb, našeho soupisu 

místních studentských karet, jsou k dispozici v příloze. 

 EDUC HEI 

SLUŽBY UP UR1 UNICA MU UPN PTE 

Identifikace studenta / ověření statusu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Půjčování knih z knihovny ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Přístup k univerzitnímu stravování ✓ ✓  ✓ ✓  

Přístup k tiskovým/kopírovacím zařízením v areálu školy ✓ ✓  ✓ ✓  

Přístup do budovy    ✓   

Sportovní aktivity ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Online platby (restaurace, bufety, prodejní automaty...) ✓   ✓ ✓  

Zvýhodněné sazby veřejné dopravy ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

slevy v kulturních zařízeních (muzea, kina atd.) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Obrázek 1: Dostupné služby poskytované studentskými kartami v konsorciu EDUCardS k červenci 2022. 

 

• Různé úrovně a prostředky digitalizace  

Jak bylo uvedeno výše, nárůst služeb nabízených na studentský průkaz úzce souvisí s 

digitalizací, zejména s informačními systémy univerzit. Většina univerzit má stále fyzickou 

kartu s výjimkou univerzity UNICA, která v roce 2020, s nástupem pandemie Covid19, přešla 

na výhradně virtuální kartu poskytovanou aplikací1 . U fyzických karet se univerzity spoléhají 

buď na čárový kód s identifikačním číslem karty, nebo na čip, případně na vizuální čtení. 

 
1 Přístup k aplikaci UNICA pro Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cineca.MyUniCA&hl=it&gl=US; přístup k aplikaci UNICA pro 

IOS: https://apps.apple.com/it/app/myunica/id446172114. 

https://apps.apple.com/it/app/myunica/id446172114


 

 

Bezkontaktní technologie používané institucemi EDUCardS se v jednotlivých institucích liší 

(příklady technologií: Desfire EV1, Mifare PlusX, EM4102, Calypso), a proto neumožňují na 

této úrovni sdružování procesů, tj. výměnu služeb. 

 

Když EDUCardS začínal, žádný z členů konsorcia nepoužíval kontrolu QR a partneři na to 

nebyli vybaveni. ESC však staví na používání QR kódu jako povinné hlavní součásti. Používá 

se tedy, i když se univerzity EDUCardS shodují, že systém QR kódů nemusí zaručovat 

optimální úroveň bezpečnosti: Po načtení QR kódu se zobrazí pouze status studenta, který 

udává, zda je student zapsán, či nikoli. Vzhledem k tomu, že QR kód lze poměrně snadno 

zkopírovat a vyfotografovat, mohlo by být padělání studentské karty srovnatelně snadné. 

Naproti tomu úroveň zabezpečení čipu je vyšší, a navíc je obtížnější jej padělat, protože 

vyžaduje výrobu čipu. 

Na začátku projektu byl na ESC-R zaregistrován pouze UPN. Všechny ostatní univerzity se 

musely zaregistrovat. Kromě registrace je pro přenos a výměnu dat nutné připojení k 

informačnímu systému. Univerzity EDUCardS se odvolávaly na technickou dokumentaci 

poskytnutou CNOUS v rámci pilotního projektu ESC, aby pochopily procesy, které je třeba 

zavést pro registraci a výměnu dat v ESC-R.2 

 

• Řízení výroby karet  

Všechny studentské průkazy vydávají univerzity. Univerzity však nemají vždy kontrolu nad 

výrobou průkazů, jak je tomu i v případě konsorcia EDUCardS. 

V Maďarsku je studentský průkaz státním dokladem, který se vydává v centralizovaném 

procesu podle vnitrostátních právních předpisů. Univerzita je pouze zprostředkovatelem mezi 

vzdělávacím orgánem a studentem. Pokud jde o UR1, výroba průkazů je v rukou regionální 

společnosti se smíšeným hospodářstvím podle institucionálních dohod, které omezují jejich 

vizuální a digitální obsah. 

Pokud existuje, může být systém správy karet (CMS) příslušné univerzity umístěn buď uvnitř 

instituce, nebo mimo ni, s kontrolou nad výrobním procesem nebo bez ní. Systém CMS 

spravuje karty a přiřazuje je k jednotlivým osobám. Umožňuje integraci služeb (např. platební 

možnosti, přístup do budov) a správu životního cyklu karty (např. dostupnost služeb podle 

skupiny statusů, deaktivace a opětovná aktivace). 

 

• Europeizace / internacionalizace studentských průkazů 

Při zahájení činnosti EDUCardS v roce 2019 neposkytovali členové EDUC žádné služby 

související se systémem evropských karet, a to ani interně, ani otevřeně na evropské úrovni. 

MU a PTE však již měly integrované mezinárodní karty.  

MU integrovala ISIC (International Student Identity Card), což je mezinárodně uznávaná 

studentská karta, která nabízí služby (např. přístup do budovy, platbu v menze, přístup do 

počítačové učebny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) a slevy (např. na veřejnou dopravu, v 

knihkupectvích, při ubytování v hotelu atd.). Průkaz ISIC vyvíjí organizace Global Youth & 

 
2 JAK TO FUNGUJE | Evropský studentský průkaz (naposledy navštíveno 22. července 2022). 

https://europeanstudentcard.eu/how-it-works/


 

 

Student Community prostřednictvím neziskové asociace (ISIC Association) od roku 1953 a v 

současné době je vydáván studentům ve více než 130 zemích, což má za následek, že jej 

celosvětově používá přibližně 5 milionů studentů. 

Pokud jde o Evropskou kartu mládeže (EYCA), kterou zavedla PTE, jedná se o kartu 

distribuovanou 40 členskými organizacemi působícími v 38 zemích Evropy, kterou využívá 6 

milionů mladých lidí. Nabízí služby, výhody a slevy. Maďarské ministerstvo školství navázalo 

partnerství s cílem zajistit, aby všichni studenti obdrželi karty EYCA. 

Karty ISIC a EYCA poskytují určité výhody (obchodní partnerství) především studentům, kteří 

je vlastní. Jsou distribuovány soukromými organizacemi, a proto neumožňují výměnu údajů 

mezi vysokoškolskými institucemi. 

Pokud jde o Evropský studentský průkaz, univerzita v Nanterre (FR) již vytiskla svůj studentský 

průkaz s prvky Evropského studentského průkazu do roku 2019, jak je uvedeno výše, ale bez 

poskytování dalších služeb na základě iniciativy ESC. 

Tento úvodní přehled a soupis služeb, technologií a výroby studentských karet pomohl určit 

možný rámec pro experimentální realizaci ESC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Hlavní body dané infrastruktury pro implementaci ESC. 

 

 

1.2 Rámec pro experimentování s implementací ESC v rámci konsorcia EDUCardS.  
 

Na základě zmapování stávajících služeb, technologií a výroby se partnerské univerzity 

rozhodly zaměřit na opatření, která lze provést interně, aniž by došlo k narušení stávajících 

výrobních a distribučních procesů studentských průkazů. Jak bylo popsáno výše, univerzity 

totiž nejsou jedinými rozhodovacími orgány a aktéry zapojenými do těchto procesů.  

Vzhledem k různorodosti bezkontaktních technologií mohou navíc univerzity pracovat na 

rozvoji přístupu k určitým službám, které nejsou závislé na technologii karet. Proto bylo třeba 

experimentovat na základě již existujících nástrojů, zejména ESC-Routeru.  

Hlavní body 

 

 Různorodost karetních technologií na našich univerzitách neumožňuje studentům 

přístup ke službám na jiné univerzitě EDUC pomocí karty jejich domovské 

univerzity. 

 V žádném z členů EDUCardS není k dispozici systém čtení QR kódů pro přístup ke 

službám. Proto by bylo potřeba investovat do čteček QR kódů na vysokých školách 

EDUC. 

 Každá univerzita již používá různé technologie pro přístup ke službám (např. čipové 

karty, čárové kódy, bezkontaktní technologie). Univerzity již používají několik 

způsobů přístupu v závislosti na službách v rámci jedné instituce. Přidání nového 

způsobu přístupu, v tomto případě QR-kódu, není univerzitami vnímáno pozitivně. 



 

 

Pro experimentování se objevily tři hlavní oblasti, které jsou podrobně popsány v metodické 

příručce (O2)3 :  

 

• Oblast 1 - Registrace v systému ESC-R:  

Zavedení ESC vyžaduje propojení informačního systému instituce s evropskou platformou pro 

výměnu digitálních dat "ESC-Router" (ESC-R), a to vytvořením jedinečného evropského 

identifikátoru (ESI). Na této platformě jsou pak umístěny údaje každého editovaného 

evropského studentského průkazu. Univerzita si nejprve musí vytvořit účet s číslem 

specifickým pro danou instituci - číslem PIC. Účet správce je poté ověřen národním 

supervizorem země, kde se univerzita nachází, s výjimkou případů, kdy národní supervizor 

neexistuje, v takovém případě účet ověřuje CNOUS (např. UP v Německu).  

Jakmile je univerzita zaregistrována v ESC-R, může vygenerovat a vyplnit informace pro 

vytvoření ESC, kterými jsou ESI (evropský identifikátor studenta), ESCN (číslo evropského 

průkazu studenta) a e-mailová adresa studenta. 

Lze uložit další nepovinné informace, jako je jméno studenta, datum narození, telefonní číslo 

a úroveň studia. Zde je třeba řešit také příslušné otázky GDPR (tj. souhlas pověřence pro 

ochranu osobních údajů v rámci univerzity, shromažďování souhlasu studentů, informace, 

které mají být sdíleny mezi univerzitami atd.).  

Instituce jsou nezávislé při výběru technických řešení pro generování a vyplňování údajů. Jsou 

rovněž nezávislé při volbě způsobu vytváření evropského identifikátoru studenta (ESI), pokud 

respektují nomenklaturu navrženou projektem ESC a případná pravidla nomenklatury 

definovaná na místní nebo národní úrovni. 

 

• Oblast 2 - Převod stávajících studentských průkazů na evropské průkazy: 

Jakmile je každá instituce zaregistrována v ESC-R, může si vygenerovat evropské studentské 

průkazy, do kterých vyplní výše uvedené informace. Převod průkazů, které se v současné 

době používají na univerzitách EDUC, na evropské studentské průkazy lze jednoduše provést 

přidáním personalizovaného QR kódu identifikujícího studenta a standardizovaného 

evropského hologramu (alespoň v případě generování fyzického průkazu, u studentského 

průkazu založeného na aplikaci to není nutné).   

U hologramu to vyžaduje vysokou kontrolu při výrobě karet. Je také nutné dodržovat určitá 

pravidla, pokud jde o jeho velikost, umístění a orientaci na kartě, přestože každá univerzita 

může převod provádět samostatně spolu se svým dodavatelem karet. Při integraci hologramu 

je třeba počítat s dalšími náklady. Dodavatelé karet musí objednat hologramy u jediného 

poskytovatele hologramů v Evropě: společnosti SELP (https://www.selp.fr/en/home/).  

 

 

 
3K dispozici zde: https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-

rennes1.fr/files/medias/files/Guide%20to%20implement%20the%20ESC_V1.pdf.  

https://www.selp.fr/en/home/


 

 

• Oblast 3 - Práce na rozvoji služeb dostupných v ESC:  

Členové EDUCardS se rozhodli zaměřit experimentování na jeden případ použití: přístup ke 

službám univerzitní knihovny. Cílem tohoto případu bylo umožnit každému studentovi EDUC 

s evropským studentským průkazem zaregistrovat se v kterékoli z univerzitních knihoven 

EDUC, aby si mohl vypůjčit knihu nebo využít služeb poskytovaných knihovnou (WIFI, tisk, 

skenování atd.). To předpokládá identifikaci studentů, kteří jsou držiteli evropského průkazu, 

jako doplněk, k již existujícím metodám identifikace, které se v univerzitních knihovnách již 

používají.  

 

II. Zapojení zúčastněných stran do experimentování  
 
Zapojení zúčastněných stran do iniciativy ESC bylo hlavní snahou po celé tříleté období 

projektu a ukázalo se jako náročné, takže byla přijata konkrétní opatření a vypracována 

doporučení, jejichž cílem je poskytnout odrazový můstek pro další rozvoj iniciativy.  

 

2.1 Příprava příruček pro zaměstnance a studenty  

 
Byla vypracována metodická příručka (O2) pro zaměstnance a instituce a jedna praktická 

příručka pro studenty (O3), které mají usnadnit provádění ESC v rámci konsorcia EDUC. 

Metodická příručka4 představuje iniciativu ESC. Zvyšuje povědomí o přidané hodnotě ESC jak 

pro studenty, tak pro zaměstnance, a tedy o tom, jak zaměstnance do procesu zapojit. 

Popisuje také jednotlivé kroky a aspekty, které je třeba realizovat v souvislosti s výše 

definovanými směry (ESC-R, vytváření ESC a služby, které je třeba poskytovat a zkoumat).  

Průvodce pro studenty má vizuální podobu a vychází z toho, co připravily jednotlivé místní 

univerzity. Komunikační strategie, která stojí za touto volbou, se opírá o hluboké zkušenosti s 

mezinárodní mobilitou, které ukázaly, že pro efektivní komunikaci se studenty je nutné přejít 

přímo k věci a použít neformální jazyk spolu s rychlými vizuálními záchytnými body. Průvodce 

pro studenty byl také inspirován videi ESC na Youtube. 5 

Průvodce pro studenty poskytuje obecné informace o alianci EDUC včetně mapy, která 

zobrazuje členy EDUC, a podrobnější informace o tom, jak ESC usnadní studentům mobilitu 

a jak studentům umožní přístup ke konkrétním službám.  

 

2.2 Zúčastněné strany zapojené do implementace ESC  
 

Zatímco celkovou koordinaci zajišťuje UR1, implementaci ESC na jednotlivých univerzitách 

řídí pracovníci zapojení do projektu EDUCardS, což jsou buď projektoví manažeři, nebo 

 
4 https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-

rennes1.fr/files/medias/files/Guide%20to%20implement%20the%20ESC_V1.pdf (aktuální k 25. červenci 2022). 
5 https://www.youtube.com/watch?v=3w1aV27kY54 (aktuální k 25. červenci 2022). 

https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/medias/files/Guide%20to%20implement%20the%20ESC_V1.pdf
https://www.univ-rennes1.fr/sites/www.univ-rennes1.fr/files/medias/files/Guide%20to%20implement%20the%20ESC_V1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3w1aV27kY54


 

 

pracovníci IT. Muselo být zapojeno několik univerzitních odborů do různých kroků a aspektů 

ESC, jak je podrobně uvedeno v následující tabulce:  

 

Typ příslušné univerzitní služby Proč se musí zapojit?  

Interní služby  

Zahraniční oddělení Pro mobilitu studentů 

Studijní oddělení 
V některých případech pro registraci studentů a studentský 

průkaz 

Oddělení IT Pro ESC-R, výměnu dat, ESI, QR kód a hologram 

Vrcholový management (rektorát, vedoucí 

oddělení IRO, vedoucí oddělení IT atd.) 

Řízení HSR, strukturální uspořádání, střednědobá a 

dlouhodobá vize studentské karty 

Oddělení komunikace Komunikace se studenty 

Služby knihoven 
Zavedení nového procesu umožňujícího přístup ke službám 
díky ESC 

Externí zúčastněné strany 

Poskytovatel tisku studentských průkazů Pro hologramy 

Národní agentury programu Erasmus+ 
Informace o programu Erasmus+ Digital a jeho vývoji, účast 

v pracovních skupinách 

Francouzská národní agentura pro služby 

studentům (CNOUS) 
Instituce odpovědná za vývoj ESC a ESC-R 

 

 Obrázek 3: Interní a externí zapojení aktérů do implementace ESC. 

 

2.3 Problémy se zapojením relevantních účastníků 
 

Zapojení některých z výše uvedených zúčastněných aktérů bylo náročné, protože existovalo 

několik nejasností ohledně tohoto projektu, který přináší rozsáhlé organizační a technické 

změny v oblasti tvorby a správy studentských průkazů. 

Zaměstnanci univerzity neměli o iniciativě ESC a jejích přínosech mnoho informací. Někteří 

nevnímali evropský rozměr a požadavky evropského rámce spolupráce. Potíže s 

přesvědčováním zaměstnanců, aby vedle svých stávajících činností věnovali určitý čas i 

experimentování v rámci ESC, ovlivnily projekt a je třeba je zohlednit při budoucím plánování 

a časových rámců. Pro realizaci experimentu totiž nebylo možné zapojit žádné další personální 

zdroje. Zůstávala proto další pracovní zátěží, kterou nebylo možné považovat za prioritu pro 

stávající zaměstnance.  

Projekt EDUCardS má navíc hybridní povahu, což znamená, že nespadá do oblasti aliance 

EDUC prostřednictvím začlenění do konkrétní pracovní skupiny, ani nebyl interně 

upřednostněn IT odděleními pro rozvoj infrastruktury příslušné univerzity - také proto, že 

některé instituce nemají zcela ujasněný proces zapojení do EWP. Chybějící formální 

organizační vazba na alianci EDUC a neexistence pracovní skupiny věnované 

experimentování s ESC ztěžovaly vnímání projektu jako priority i v rámci aliance. 



 

 

 

2.4 Omezený zájem studentů o ESC - nové perspektivy 

 
Na základě omezených služeb, které jsou v současné době poskytovány, projevili studenti o 

experimentování a ESC obecně malý zájem, protože zapojení neobsahovalo mnoho výhod. 

Je velmi obtížné, v případě studentů, kteří v zahraničí tráví jeden semestr nebo akademický 

rok, určit výhody karty. Takoví studenti by ve většině případů obdrželi studentský průkaz 

přijímající univerzity, který by jim poskytoval stejná práva jako běžným studentům.   

Pro tuto kategorii  

studentů (mobilita na jeden semestr nebo jeden rok) bude ESC zajímavé až ve chvíli, kdy jim 

umožní přístup ke stejným službám jako průkaz místní přijímající univerzity, aniž by bylo nutné 

získat místní studentský průkaz. 

 

Co se týče krátkodobých mobilit, jedná se o relativně nové formáty mobilit, které jsou v 

současné době vyvíjeny v rámci aliance EDUC a obecně na evropské úrovni (prostřednictvím 

nového Erasmus+ 2021-2027 a nový typů inovativních mobilit v aliancích evropských 

univerzit). V důsledku toho je třeba neustále ověřovat, jaké služby jsou pro krátkodobé mobility 

nezbytné, a následně zajistit studentům, kteří mají ESC, přístup k těmto službám. Takto by 

pak ESC nemusely poskytovat 

stejnou úroveň služeb pro všechny druhy mobilit. 

 

Tyto úvahy a vyhodnocení probíhají po celou dobu experimentování s ESC a  budou 

pokračovat i po skončení projektu EDUCardS. Pokračování aliance EDUC, stejně jako úkoly 

řešené zahraničními odděleními a IT odděleními, poskytují oblasti dalšího experimentování, 

protože procesy ESC a EWP kladou nové požadavky a leží v jádru přidaných výhod pro 

studenty.  

III. Technické provedení ESC  
 

Než přejdeme od zapojení zúčastněných stran k zvolenému příkladu užití pro experiment v 

rámci konsorcia EDUCardS, bude podrobně popsána technická realizace, a tedy základ pro 

experimentování.  

3.1 Registrace na ESC-R a přenos dat  
 

Úloha routeru ESC (ESC-R) již byla zmíněna výše. Na této platformě jsou uloženy údaje o 

každém editovaném evropském průkazu (identita, číslo, země atd.). Technická dokumentace 

týkající se parametrizace rozhraní API, generování čísel evropských karet (ESCN) nebo 

generování QR kódů je k dispozici po autentizovaném přístupu. Registrace každé instituce na 

této platformě6 je nezbytná: na platformě se generují API potřebné pro systém správy karet 

 
6 https://router.europeanstudentcard.eu/register 



 

 

(nebo jiný systém, např. systém správy identit; specifika závisí na IT infrastruktuře univerzity) 

k registraci informací o ESC-R.   

Vytvoření zařízení vyžaduje následující informace:  

• Název instituce  

• Země  

• URL oficiálních internetových stránek  

• PIC kód organizace (lze jej najít nebo vytvořit zde:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/participant-register )  

Autorizaci účtu provádí národní dozorčí orgán pro každou zemi (pokud neexistuje žádný 

národní dozorčí orgán, v takovém případě přebírá autorizaci poskytovatel ESC-R (CNOUS)). 

Na konci tohoto postupu obdrží každý účastník přidaný do platformy e-mail obsahující 

přihlašovací jméno a heslo. Přístup je pak umožněn prostřednictvím následující adresy URL:

     https://router.europeanstudentcard.eu/login  

Technický správce (zpravidla pracovníci IT a funkční správce, který je ve většině případů 

součástí zahraničního oddělení) se může zaregistrovat také na této webové stránce: 

https://edugain.europeanstudentcard.eu/. Dobrou praxí je zdvojení těchto funkcí v rámci 

každé instituce s registrací dvou technických a dvou funkčních správců, aby byl možný 

přístup vždy. 

Jak bylo uvedeno výše, před zahájením projektu se v ESC-R zaregistroval pouze UPN. Všem 

ostatním partnerům se podařilo zaregistrovat v ESC-R na začátku experimentální fáze. 

Registrace pak byla ověřována manuálně národním supervizorem nebo přímo poskytovatelem 

ESC-R (CNOUS).  

Předávání údajů do ESC-R přineslo některým univerzitám další výzvy a potíže, které pro 

některé z nich stále nejsou vyřešeny. Zatímco některé univerzity již automatizovaly přenos dat 

ze svého systému pro správu studentů do ESC-R, některé jiné univerzity stále potřebují upravit 

svůj systém pro správu identit nebo interní pracovní postupy, aby mohly vyvinout plně funkční 

rozhraní API, které by data přenášelo co nejsnáze. V závislosti na IT infrastruktuře univerzity 

je třeba najít řešení případ od případu.   

 

3.2 Vytvoření ESI 
 
ESI lze vytvořit dvěma různými způsoby. Za prvé jej lze vytvořit přímo na eduGAIN 

(https://edugain.org/) díky procesu nastavenému v rámci projektu MyAcademicID7, který 

umožňuje bezpečný přístup ke vzdělávacím službám prostřednictvím jednotného přihlášení. 

Zadruhé lze kód vygenerovat z routeru. Jedná se o individuální proces pro každou univerzitu.  

 
7 https://myacademic-id.eu/ (aktuální k 26. červenci 2022). 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://router.europeanstudentcard.eu/login
https://edugain.org/
https://myacademic-id.eu/


 

 

Většina univerzit přijala první možnost, kdy je ESI tvořen národním identifikátorem studenta a 

je integrován do univerzitního informačního systému, který automatizovaně komunikuje s 

ESC-Routerem.  

U univerzit, kde to zatím nebylo možné realizovat, byla použita druhá varianta, i když jsou 

ochotny eduGAIN využívat ve střednědobém horizontu jako jednotné a standardizované 

řešení, které umožňuje využití ve více službách a systémech.  

Znalost a kontrola pracovních postupů jednotlivých partnerských univerzit se liší a závisí na 

velmi individuální infrastruktuře a pracovních postupech, které zahrnují několik služeb a úrovní 

univerzit. To znamená, že úroveň vlivu je u každého partnera jiná a doporučení učiněná v 

průběhu projektu EDUCardS se musela týkat strategických úrovní univerzit.  

 

3.3 Generování fyzického ESC: Integrace hologramu a QR kódu, návrh a tisk .  
 
Všechny univerzity se rozhodly experimentovat s implementací ESC na fyzické kartě s 

výjimkou univerzity UNICA, která experimentovala s virtuální variantou, nejprve 

prostřednictvím vlastní aplikace a poté prostřednictvím aplikace Erasmus+. PTE nemohlo 

dodat žádné ESC, protože maďarské národní předpisy neumožňují žádnou změnu na 

fyzickém studentském průkazu. UP vypracovala časový plán na dlouhodobou úpravu svého 

studentského průkazu v souladu s experimentováním v rámci projektu EDUCardS. 

 

Některé univerzity (UPN, UR1, MU) sice měly možnost vytisknout hologram a QR kód na 

fyzickou kartu, ale tento proces vyvolal několik problémů: 

 

První potíž spočívala v tom, že studentské průkazy většinou vyrábí organizace mimo 

univerzitu. To znamenalo, že bylo nutné s těmito organizacemi diskutovat a vyjednávat o 

zařazení hologramu a QR kódu. Kromě toho bylo v některých případech nutné kartu 

přepracovat, aby se na jednu kartu vešly všechny potřebné údaje a povinné části jak místního 

studentského průkazu, tak ESC. Například průkaz ISIC na MU musel být potištěn z obou stran, 

aby splňoval požadavky ISIC (loga, partner, fotografie, identifikace, platnost a její prodloužení 

atd.) a požadavky ESC (QR kód a hologram), což zvýšilo náklady na výrobu studentského 

průkazu.  

 

MU zatím vyrobila 200 testovacích karet, ale pouze tři studenti se přihlásili k testování použití 

karty v zahraničí. Od akademického roku 2022/2023 však bylo rozhodnuto, že všichni nově 

přijatí studenti na MU dostanou karty ISIC připravené pro ESC. To byl v případě Masarykovy 

univerzity a pro přijíždějící studenty obrovský krok, protože infrastruktura univerzity je 

kompletně založena na čipové technologii. 

 

Úprava průkazu jako ESC většinou také zvýšila náklady na dodání studentského průkazu. V 

případě UR1 byly hologramy objednány poskytovatelem studentských průkazů u společnosti 

SELP. UR1 obvykle dělala společnou objednávku studentských průkazů s několika vysokými 

školami v Rennes, aby snížila náklady. Jelikož UR1 plánovala integraci hologramu, nebyl 

součástí společné objednávky, což zvýšilo cenu (integrace hologramu a menší počet karet).  



 

 

Přizpůsobení si v některých případech vyžádalo také určité technické úpravy. Například nebylo 
možné automatizovat proces v UR1 pro integraci personalizovaného QR kódu na karty. 
Oddělení IT vyvinulo aplikaci, která na jedné straně shromažďuje QR kód vydaný systémem 
ESC-Router a na druhé straně informace o studentovi vydané systémem pro správu studentů. 
Problémem byla také aplikace, která nebyla "uživatelsky přívětivá", protože studijní oddělení, 
které obvykle tiskne informace na kartu, ji nemohlo používat. Proto IT oddělení UR1 vyrobilo 
studentské karty pouze pro studenty absolvující zahraniční mobilitu. Tyto karty (viz obr. 4 a 5) 
pak byly vytištěny studijními odděleními a následně zaslány studentům mobilit. 
Prostřednictvím tohoto procesu obdrželo 330 studentů - kromě svého běžného studentského 
průkazu - také evropský studentský průkaz včetně QR kódu. Ačkoli je toto řešení nedokonalé, 
umožnilo UR1 a konsorciu EDUCardS otestovat proces vydávání ESC. Níže najdete ukázku 
ESC vytvořeného v UR1:  

 
 

 
 

Obrázek 4: Přední strana studentské karty UR1 včetně hologramu ESC. 

 
 

 
 

Obrázek 5: Zadní strana studentské karty UR1 včetně kódu ESC QR. 

 
 

3.4 Přechod k jednotnému virtuálnímu ESC v aplikaci Erasmus+?  
 
Zatímco výroba a dodávka fyzických karet vyvolala řadu problémů - například jejich časovou 

náročnost, zvyšující se náklady a technické a designové problémy - virtuální ESC založené na 

aplikaci Erasmus+ se po úplném vyvinutí jeví jako jednodušší, levnější a časově méně náročný 

způsob vytvoření ESC.  

 



 

 

Řešení založené na aplikaci vyzkoušela univerzita UNICA, která se rozhodla přejít z fyzické 

studentské karty na aplikaci kvůli pandemii Covid-19, protože studijní oddělení musely být na 

delší dobu uzavřeny. Na technické a distribuční úrovni se nevyskytly žádné závažné problémy. 

Nebyl žádný problém s generováním QR kódu a nebyl potřeba hologram, protože se jednalo 

o virtuální kartu.  

Postup pro vytvoření karty je následující: Student si v aplikaci Erasmus+ vytvoří účet s 

identifikátory své domovské univerzity, které jsou mu poskytnuty díky systému eduGAIN. Poté 

student vyplní své informace, včetně programu Erasmus+, kterého se účastní. Digitální ESC 

je v současné době oficiálně k dispozici pro účastníky následujících programů Erasmus+: 

studijní pobyt na univerzitách, stáže, Erasmus Mundus mobility. Aby měli studenti přístup ke 

svému ESC, musí si po přihlášení do aplikace Erasmus+ vybrat ve svém profilu jeden z těchto 

programů.  

 

Pro vygenerování digitálního evropského studentského průkazu v aplikaci Erasmus+ musí být 

v tomto okamžiku splněny dvě podmínky: 

 

• student používá eduGAIN, který mu umožňuje přihlásit se pomocí vlastního 

uživatelského účtu a hesla z příslušné univerzity, 

• a že univerzita používá ESI jako součást atributů univerzity zveřejněných v 

mechanismu eduGAIN. 

 

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, může si student vygenerovat digitální evropský 

průkaz studenta. Pokud tomu tak není, student nemá přístup ke svému digitálnímu ESC. 

 

Každý průkaz studenta má číslo ESC vytištěné ve formě QR kódu. Pokud jde o aplikaci 

Erasmus+, je třeba zmínit, že v současné době není realizováno propojení s routerem ESC. 

Student tedy může mít dva různé ESC (fyzický a virtuální), což může způsobit zmatek ohledně 

způsobů a využití ESC.  Také požadavky v aplikaci Erasmus+ se liší od požadavků na ESC 

(na základě ESC-R, míry poskytovaných služeb). To jsou výzvy pro Evropskou komisi a 

konsorcia odpovědná za rozhodnutí týkající se ESC a jeho provádění. 

 

V aplikaci Erasmus+ mohou instituce číst údaje prostřednictvím QR-kódu. Osobní údaje 

zasílané na zabezpečenou platformu Evropského studentského průkazu jsou e-mailová 

adresa studenta, ESI (evropský identifikátor studenta) a akademická úroveň studia. Díky tomu 

je identifikace studenta a ověření jeho statusu rychlé a jednoduché. Souhlas s GDPR 

zpracovává aplikace.  

 

Níže najdete příklad virtuálního ESC na univerzitě UNICA: 



 

 

 
 

Obrázek 6: Příklad virtuálního ESC z UNICA 

 

Generování ESC pomocí aplikace Erasmus+ však neumožňuje univerzitám přístup k údajům 

o počtu vytvořených karet.  

Konsorcium EDUCardS doufá, že pokud by aplikace ESC-R a Erasmus+ vzájemně 

komunikovaly, byly by vyřešeny zároveň body níže:  

• jednotné vstupní místo pro správu údajů studentů v mobilitách Erasmus+ a pro 

ukládání a výměnu informací o mobilitách mezi mezinárodními organizacemi, 

• bezpečný způsob generování ESC a kontroly stavu studentů, 

• prostředek, který univerzitám umožňuje mít přehled o tvorbě jejich ESC.  

 

IV - ESC pro usnadnění přístupu ke službám: případ použití v knihovně 
 

4.1 Volba případu použití knihovny 
 
Pro konkrétní experiment se konsorcium EDUCardS rozhodlo zaměřit na přístup ke službám 

knihovny. Bylo to dohodnuto proto, aby se úsilí soustředilo na jedno místo a nedošlo k přetížení 

projektu a zdrojů zaměstnanců.  

Knihovny jsou nezbytným místem pro všechny studenty, včetně těch, kteří se účastní 

krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých programů mobility. Usnadnění přístupu do 

knihoven pro evropské studenty na výměnných pobytech se v rámci tohoto projektu jeví jako 

zřejmý případ využití.  

 



 

 

Případ využití knihovny je i nadále relevantní v rámci dalšího rozvoje aktivit aliance EDUC: Od 

roku 2022 bude otevřeným infrastrukturám EDUC a datům pro vzdělávání věnován úkol (úkol 

2.2 v projektu EDUC roll out). Potřeba, aby se knihovny EDUC propojily a dohodly na 

společných standardech a postupech s ohledem na otevřenost a licencování, zazněla v 

různých souvislostech pracovního balíčku, během akce EDUCardS v červnu 2022 v Rennes 

a je, jak se během této akce diskutovalo, také potřebou v rámci jiných aliancí evropských 

univerzit.  

 

Členové EDUCardS si však rychle uvědomili různorodost knihovnických služeb v rámci své 

aliance. Služby knihoven se na jednotlivých univerzitách liší: Na univerzitách v Postupimi a 

Masarykově univerzitě je např. přístup do univerzitní knihovny otevřen široké veřejnosti, 

přičemž pro vstup do knihovny není nutná registrace. To platí i pro UR1, kde jsou určité hodiny 

a místa vyhrazeny studentům a vědeckým pracovníkům.  

Přístup k univerzitním zdrojům mimo knihovnu, využívání služeb, jako je půjčování knih, tisk a 

skenování, se v rámci konsorcia liší a závisí na statusu (v tomto případě statusu studenta) 

příslušného uživatele. 

  



 

 

4.2 Heterogenní úrovně experimentování  
 
Experimentování a výměna zkušeností v oblasti přizpůsobení služeb mohly probíhat na šesti 

ze šesti univerzit EDUCardS, avšak v různé kvalitě. Níže uvedená tabulka shrnuje, jaké 

překážky se při experimentování vyskytly, jaké byly úspěchy a potřebné úpravy:  

 

 
Bylo možné 
experimentovat? 

Překážka(y)  
k experimentování 

Úspěch(y) Potřebné přizpůsobení 

UP 

 

 

(od podzimu 
2022) 

- Mezera v řízení projektu  
- nejasnost dodatečné 
pracovní zátěže způsobila, 
že knihovna zpočátku 
váhala, žádný přínos 
skenování QR kódů pro 
knihovnu. 

Otevřeno pro všechny 
studenty EDUC mobility 
od září 2022 s omezenou 
službou; bude 
zpřístupněno 
prostřednictvím potvrzení 
IO. 

- Žádné čtečky QR 
- Potvrzení o bydlišti, které 

poskytne IO 

UR1 ✓ 

- Žádná čtečka QR kódů - 
z pohledu  
knihovny nemá čtečka QR 
kódů žádnou přidanou 
hodnotu 
- Různé úrovně 
dostupných služeb v 
závislosti na režimu 
mobility 

Všichni studenti z EDUC 
mají přístup ke službám 
knihovny UR1 zdarma, 
pokud předloží svůj 
domácí studentský 
průkaz. 

- Není implementována 
technologie QR kódů 
- Přidání univerzit EDUC na 
seznam partnerů, jejichž členové 
nemusí platit a mohou využívat 
služeb knihovny. 
- Přidání čárového kódu na 
studentské karty pro půjčování 
knih  

UNICA ✓ 
Žádné, experimentování 
proběhlo dobře  

Integrace ESC do 
systému řízení studentů 
a systému řízení 
knihoven 

Nákup mobilního zařízení pro 
kontrolu ESC QR kódu 

MU  

Infrastruktura čteček a 
správa identit není 
kompatibilní se čtečkou QR 
kódů s rozpoznáváním 
ESCN. Základní služby 
knihovny jsou k dispozici 
veřejnosti a v rámci 
experimentování nebylo 
možné napojení nové 
služby. 

Základní služby knihovny 
jsou již k dispozici i 
držitelům průkazů, kteří 
nejsou držiteli průkazů 
MU (české zákony). Pro 
přístup k základním 
službám není nutné, aby 
studenti EDUC byli 
držiteli průkazu ESC. 

Žádné úpravy pro 
experimentování, v budoucnu 
možná změna technologie 
identifikace (čip, NFC). 

UPN ✓ 

Registrační systém 
studentů (APOGEE) 
neumožňuje UPN 
implementovat ESC 
konkrétním způsobem více 
než je přístup do knihovny. 
Je nezbytná 
restrukturalizace systému a 
personál zapojený do 
projektu je v tuto chvíli 
nedostatečný. 

Přístup do knihovny pro 
studenty v rámci mobility 

Žádné úpravy pro 
experimentování 

PTE ✓ 

Není možné si půjčit knihu 
s kartou ESC, je třeba se 
zaregistrovat jako běžný 
uživatel. 

Možnost získat denní 
vstupenku do knihovny 
zdarma po naskenování 
karty ESC pomocí 
tabletu. 
 

Poskytnutí tabletu 



 

 

 

Obrázek 7: Experimentování a úpravy knihovny. 

 

Obecně lze říci, že knihovny již podnikly kroky k tomu, aby se co nejvíce otevřely studentům a 

veřejnosti na základě institucionálních nebo národních rámců. Experimentování však ukázalo, 

že hloubka poskytovaných služeb se liší a že harmonizace nabídky pro všechny evropské 

studenty vyžaduje ještě další rozvoj.  

Pokud jde o zájem o hodnocení, je škoda, že nebylo možné zjistit, kolik studentů využilo ESC 

v knihovnách, protože neexistuje centralizovaný sběr základních údajů.  

4.3 Integrace nových služeb?  
 

Omezená doba trvání, lidské zdroje a rámec projektu neumožňovaly prozkoumat jiné služby 

než knihovny, které by měly být zahrnuty do ESC. V rámci konsorcia EDUCardS jsou však již 

některé další služby v ESC k dispozici:  

UNICA přidala ke kartě ESC novou službu: volný vstup do botanické zahrady v režii UNICA. 

UR1 zpřístupnil držitelům karty ESC univerzitní restaurace (CROUS) se studentskou cenou, i 

když je stále nutná průběžná komunikace s personálem restaurací, protože někteří z nich o 

této slevě pro držitele karty ESC nevědí.  

Jak je uvedeno v oddíle II.4, úroveň služeb závisí na druhu mobility. Pro semestr a 

akademický rok poskytuje karta vydávaná pro taková období mobility přístup ke stejným 

službám, k jakým mají přístup běžní studenti. Bylo by tedy vhodné ve větším měřítku 

prozkoumat, jak mohou tito studenti v rámci mobility získat přístup ke stejné úrovni služeb jako 

běžní studenti pouze s kartou z domovské univerzity převedenou na ESC.    

Pokud jde o programy krátkodobé mobility, bylo by vhodné dohodnout se na seznamu 

služeb, které jsou nezbytné (např. bychom doporučili zahrnout přístup k infrastruktuře, jako 

jsou knihovny, jídelny a bufety). S tím souvisí i otázka interoperability mezi ESC a platebními 

systémy pro jídelnu, bufet, přístup k tiskovým zařízením atd., což je téma, které vyžaduje 

úpravy, jimiž je třeba se v příštích letech průběžně zabývat. Ukazuje se, že regionální a místní 

služby je obtížné zahrnout do ESC, protože existují samostatné smluvní závazky, které je třeba 

řešit na strategické úrovni. 

Závěr a doporučení 
 

Zpráva o experimentování s ESC několikrát upozorňuje na strategickou úroveň a úroveň EU, 

které se musí aktivně zapojit do utváření budoucího ESC a využívání aplikace Erasmus+. 

Experimentální fáze EDUCardS, jakkoli omezená, umožnila konsorciu identifikovat problémy 

a formulovat doporučení pro budoucí vývoj a provádění iniciativy.  

 



 

 

Náročné experimentování 
 
Experimentování s implementací ESC pro partnery EDUC bylo náročné na několika úrovních, 

které lze shrnout následovně:  

▪ Zapojení příslušných zúčastněných stran a zvýšení povědomí o iniciativě ESC, jakož 

i zapojení zájmu studentů a jejich přesvědčení o přidané hodnotě a výhodách ESC v 

experimentální fázi. 

▪ Heterogenita studentských průkazů na vysokých školách EDUC (technologie, výroba 

atd. ), infrastruktury EDUC (např. pro knihovny, různé úrovně služeb), vnitrostátní 

předpisy, místní a regionální omezení. 

▪ Zajištění propojitelnosti a interoperability mezi digitálními nástroji a technologiemi s 

požadovanou úrovní zabezpečení.  

▪ Definování různých úrovní služeb pro držitele ESC: krátkodobé mobility na jedné 

straně a semestrální/akademické mobility na straně druhé s přístupem ke stejným 

službám jako řádní studenti hostitelské instituce. 

 

Výzvy byly podrobně popsány v předchozích částech zprávy, aby se vytvořil základ pro 

budoucí rozvoj iniciativy a spolupráce v oblasti mobilit a sdílených infrastruktur.  

Z našich experimentů s ESC vyplývají následující doporučení: 

 

Doporučení  
 
▪ ESC je téma, kterému se EDUC a další evropské univerzitní aliance musí v 

nadcházejících letech plně věnovat. Aby toho byly aliance schopny, potřebují 

odpovídající pozornost, lidské zdroje, relevantní oddělení, které agendu podporují, a 

čas.  

o V našem případě se toto téma týká otázky přístupu k infrastrukturám 

příslušné univerzity pro ostatní členy aliance EDUC, která bude řešena v 

rámci úkolů 1.3, 2.1 a 2.2 EDUC roll out v dialogu s politickou úrovní EU. 

 

▪ O úrovni přístupu ke službám a infrastruktuře v závislosti na typu mobility 

(krátkodobá, semestrální, akademický rok) by se mělo rozhodnout na úrovni aliance 

EDUC, aby bylo možné rozhodnout o službách, které budou k dispozici v ESC. 

 

▪ Bude pokračovat dialog mezi aliancemi o ESC s cílem určit osvědčené postupy, 

usnadnit jejich provádění a přijmout konvergentní postupy. 

 

▪ Přechod k pouze virtuálnímu ESC, které se spoléhá na interoperabilitu aplikací 

Erasmus+ a ESC-R, aby bylo možné vytvořit jednotné vstupní místo pro studenty v 

rámci mobility a zajistit jednotnou správu GDPR. Naším doporučením je poskytnout 

přístup do aplikace Erasmus+ také studentům všech mobilit, ať už jsou součástí 

programu Erasmus+ či nikoli. 



 

 

 

▪ Případně spoléhat na bezpečné technologie, jako je NFC (Near Field 

Communication) nebo technologie založené na čipu. 

 

 

Na úrovni aliance EDUC bude důležité zapojit dva nové členy EDUC (USN a UJI) - doufáme, 

že jim tato zpráva poskytne užitečný vstupní dokument. 

Doufáme, že tato zpráva bude užitečným východiskem i pro instituce mimo naši alianci, které 

se snaží zavést ESC, protože některé z našich úspěchů a zjištěných osvědčených postupů by 

mohly být užitečným východiskem.  

Všechny vysoké školy, které chtějí zavést ESC nebo které v současné době ESC zavádějí, se 

mohou obrátit na naši alianci na adrese educ-alliance@uni-potsdam.de . 
 

 

Příloha 
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