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Č.j. 2015UKFF04996

Vyhlášení vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na léta 2016-2018

1. Vyhlášení soutěže

Děkanka FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 

29. 6. 2015 č.j. UKRUK/6783/2015 vnitřní soutěž o rozvojové prostředky, která nahrazuje 

projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). 

2. Změna formátu soutěže oproti předchozím letům

Z rozhodnutí MŠMT dochází letos k zásadní změně: V roce 2015 se bude soutěžit o 

prostředky na tři následující roky 2016 až 20181. Na tuto soutěž je určena částka 3.170.000 

Kč na každý ze tří po sobě jdoucích let, tj. celkem 9.510.000 Kč. 

Optimálním formátem je projekt tříletý2 s obdobnou celkovou výší rozpočtu 

v jednotlivých letech. Je ovšem možno podat i projekty jedno- či dvouleté. Řešení projektu by 

mělo optimálně začít v roce 2016, je ovšem možné podat i projekty se začátkem řešení v roce 

2017 (dvou- či jednoleté) nebo v roce 2018 (jednoleté).

Maximální celková výše rozpočtu na 1 rok řešení projektů v tématickém okruhu 1 činí 

100.000 Kč, v tématickém okruhu 2 pak 20.000 Kč.

3. Fakultní priority

Jelikož jednou z priorit univerzity i fakulty v následujícím období je 

internacionalizace, jsou podmínky soutěže nastaveny s ohledem na cíl poskytnout 

                                               
1 Všechny projekty, které mají být realizovány v letech 2016-2018 (ať už tří-, dvou- či jednoleté, bez ohledu na 
rok realizace) musejí být podány do letošní uzávěrky.

2 Jelikož je na každý rok fakultě přidělena shodná celková částka, je vhodné, pokud projekty budou mít pokud

možno obdobnou výši rozpočtu na každý rok a budou tříleté. Z tohoto důvodu budou tedy nejprve posuzovány 
projekty tříleté. Teprve zbylá částka bude rozdělena mezi projekty dvoj- a jednoleté, popř. převedena do druhého 
tematického okruhu. U studentských projektů je třeba, aby žadatel přesvědčivě v žádosti prokázal realističnost 
víceletého trvání projektu vzhledem k předpokládané délce svého studia (např. není na místě, aby si student 
v posledním ročníku doktorského studia podal tříletý projekt).
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zahraničním studentům přijíždějícím v rámci Erasmus+, na bázi různých dohod nebo formou 

free movers dostatečnou nabídku relevantních kurzů. Pro domácí studenty bude znamenat 

rozšíření nabídky kurzů vyučovaných v cizích jazycích možnost seznámit se s terminologií a 

diskurzem svého oboru v jiném jazyce a připravit se tak např. na studijní pobyt v zahraničí.

4. Tématické okruhy

TO 1 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků: profilace a inovace 

studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Prioritní témata projektů (je možno kombinovat):

a) inovace předmětu stávajících studijních programů

b) tvorba nového předmětu stávajících studijních programů

c) pobyty zahraničních hostujících profesorů vedoucí k inovaci předmětu

d) podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných 

prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům FF UK

Podmínky pro uchazeče:

a) Hlavním řešitelem projektu musí být akademický pracovník FF UK

b) Případná účast externistů musí být řádně zdůvodněná

c) Maximální výše rozpočtu projektu činí 100.000 Kč/rok, z toho3:

i. Max. 20.000 Kč/rok na inovaci stávajícího předmětu. Předmět musí být vypsán 

alespoň 1x v každém roce řešení projektu. Pokud jde o předmět vyučovaný v 

angličtině a navštívený v průměru za poslední tři roky ročně více jak 10 

zahraničními studenty, zvyšuje se max. částka na 40.000 Kč/rok. 

ii. Max. 40.000 Kč/rok na tvorbu nového předmětu. Předmět musí být vypsán 

alespoň 1x v každém roce řešení projektu. Pokud jde o předmět vyučovaný 

v angličtině, zvyšuje se max. částka na 80.000 Kč/rok.

iii. Max. 80.000 Kč/rok na hostování zahraničního profesora vyučujícího v cizím 

jazyce (přednostně v angličtině). Je možno realizovat rovněž formou přímé 

online výuky např. přes Skype.

iv. Max. 10.000 Kč/rok na tvorbu studijního materiálu v angličtině. Materiál musí 

být použit ve výuce předmětu v angličtině vypsaného alespoň 1x v každém roce 

řešení projektu. 

                                               
3 Limity se týkají vždy jednoho výstupu, pokud tedy budou v rámci projektu např. inovovány dva předměty 
vyučované v angličtině, je možno žádat nikoliv o 40.000 Kč/rok, ale 80.000 Kč/rok. Témata je možno 
kombinovat, např. lze v roce 2016 vytvořit nový předmět, v roce 2017 pozvat zahraničního profesora a inovovat 
další předmět atp.
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v. Pokud je v rámci projektu inovován stávající předmět či vytvořen nový 

předmět, je v následujících letech řešení projektu vyžadováno, aby byl alespoň 

jednou ročně vypsán a vyučován. Na běžnou výuku v těchto následujících 

letech je možno u předmětů vyučovaných v cizím jazyce žádat motivační 

podporu 20.000 Kč/semestr včetně zákonných odvodů.

Orientační alokace na tento tematický okruh: 3.000.000 Kč/rok.

TO 2 - Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti

Podporovány budou projekty studentů, jejichž výstupy představují rozvoj výuky a napomohou 

jejímu zkvalitnění.

Podmínky pro uchazeče:

a) projekt podává student FF UK v libovolné formě a stupni studia

b) maximální výše rozpočtu: 20 000 Kč/rok

Orientační alokace na tento tematický okruh: 170.000 Kč/rok.

5. Společné podmínky pro oba tematické okruhy

5. 1. Podávání žádostí

Žádosti o podporu projektu se podávají pouze elektronicky prostřednictvím univerzitní 

webové aplikace Granty a projekty na adrese: http://verso.is.cuni.cz. a to nejpozději do 10. 9. 

2015 do 23:59 hod. (návod pro práci s aplikací viz příloha 1). 

Spolu s přihláškou uchazeč vloží do aplikace i doklad o výslovném souhlasu 

vedoucího své základní součásti s realizací projektu - buď email nebo nascanované podepsané 

prohlášení (vzor viz příloha 2). 

Vložení žádosti do webové aplikace nenechávejte na poslední chvíli. Případné 

technické problémy způsobené dočasnou nedostupností aplikace (údržba serveru, chvilkové 

přetížení atd.), neomlouvají pozdní podání žádosti.

Žádosti nekompletní, pozdě doručené, nečitelné nebo nesplňující podmínky zadání 

budou bez posuzování vyloučeny ze soutěže.

http://verso.is.cuni.cz/
http://verso.is.cuni.cz/
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5. 2. Osnova projektové žádosti

a) Základní údaje o projektu a řešitelích.

b) Stručný popis projektu - cíle, postup řešení (max. 1.000 znaků).

c) Stručná charakteristika řešitelského týmu - popis rolí v rámci případného řešitelského 

týmu, rozdělení úkolů v týmu a nejvýznamnější publikace jednotlivých členů (max. 

1.500 znaků).

d) Výstupy projektu - konkrétní kvantitativní nebo kvalitativní indikátory, podle nichž 

bude možno posoudit splnění nebo nesplnění cílů projektu4 (max. 1.000 znaků). 

Výstupem u inovace a tvorby předmětů musí být vždy bezvadný a propracovaný 

sylabus, anotace pro SIS a seznam literatury v příslušném jazyce. U předmětů, které 

mají být vyučovány v LS musí řešitel do 15. 1. daného roku doložit úplně a bezvadně 

vyplněné údaje v SIS včetně označení jazyka výuky. U předmětů, které mají být 

vyučovány v ZS musí řešitel do 15. 8. dného roku doložit úplně a bezvadně vyplněné 

údaje v SIS včetně označení jazyka výuky a zařazení do třídy podle číselníku Erasmu 

                                               
4 Povinně uvést název předmětu, u inovace včetně kódu ze SIS. U hostování profesora jeho jméno (bez uvedení 
jména nebude podpořeno), u jiných výstupů jejich podrobná specifikace. U předmětů vypsat semestr, ve kterém 
bude v roce 2016 předmět vypsán (doporučujeme ZS 2016/2017, neboť prostředky spíše budou k dispozici až 
v květnu), u let 2017 a 2018 není nutno semestr výuky uvádět.

Povinně se v žádosti u výstupů projektu uvede i zařazení v rámci třídy pro Erasmovské studenty (vybrat právě 
jednu z následujících):
Exchange - 00.0 Thematic Modules
Exchange - 03.2 Music and Musicology
Exchange - 03.4 Photography, Cinematography
Exchange - 03.6 History of Art
Exchange - 05.1 Teacher Training
Exchange - 05.5 Adult Education
Exchange - 05.7 Educ. Science, Comparative Educ.
Exchange - 05.8 Educational Psychology
Exchange - 05.9 Others-Education, Teacher Training
Exchange - 08.1 Philosophy
Exchange - 08.3 History
Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Exchange - 09.3 Linguistics
Exchange - 09.4 Translation, Interpretation
Exchange - 09.7 Less Widely Taught Languages
Exchange - 09.9 Others-Lang. & Philolog. Sciences
Exchange - 14.1 Political Sciences
Exchange - 14.2 Sociology
Exchange - 14.4 Psychology and Behav. Sciences
Exchange - 14.7 Anthropology
Exchange - 14.9 Others-Social Sciences
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(např. Exchange - 09.1 Modern EC Languages). (u blokových seminářů toto nutno 

splnit alespoň jeden měsíc před zahájením kurzu).

e) Rozpočet po letech (tabulka).

f) Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu (max. 1.000 znaků).

g) Příloha - email nebo scan písemného souhlasu vedoucího katedry/ředitele ústavu.

h) Každý uchazeč může v příslušném tematickém okruhu podat pouze jednu projektovou 

žádost. V případě porušení tohoto pravidla budou vyloučeny všechny žádosti žadatele 

v rámci daného tematického okruhu.

5. 3. Hodnocení projektů

Projekty bude hodnotit skupina děkankou určených hodnotitelů přiřazením bodů v 

dále uvedených rozmezích.5 Projekty budou v daném tematickém okruhu seřazeny dle počtu 

získaných bodů a podpořeny v tomto pořadí podle výše dostupných prostředků:

a) Odborná kvalita záměru (fundovanost, relevance, potřebnost)... 0-10 bodů

b) Výstupy projektu (využitelnost, potřebnost)... 0-10 bodů

c) Odpovídající složení projektového týmu (odbornost, kapacita) ... 0-10 bodů

d) Přiměřenost rozpočtu (úplnost, hospodárnost, přiměřenost)... 0-10 bodů

e) Kvalita zpracování projektu (výstižnost, srozumitelnost, úprava)... 0-10 bodů

f) Soulad s fakultními prioritami (mohou získat pouze projekty zaměřené na výuku ve 

světovém jazyce) … 0-50 bodů, z toho:

i. předmět je v angličtině … 25 bodů6

ii. předmět je v jiném světovém jazyce než angličtině … 15 bodů

iii. předmět je vhodný pro bakalářské studenty … 13 bodů

iv. jedná se o obecnější přehledový kurz (např. Introduction to Central Europe 

Political Situation, Art and History in Central Europe) nebo o výuku druhého 

jazyka v angličtině (včetně češtiny) … 12 bodů

5. 4. Úpravy rozpočtu prováděné děkankou

Děkance je vyhrazeno právo navržený rozpočet krátit či zvýšit podle doporučení 

hodnotitelů nebo dle vlastní úvahy a to hlediska efektivity využití prostředků, ale i 

realističnosti výše rozpočtu vzhledem k plánovaným výstupům.

5. 5. Zveřejnění výsledků
                                               
5 Při zohlednění dalších zásad vyplývajících z textu tohoto Vyhlášení.
6 Pokud studenti během kurzu pracují ve více jazycích, z nichž pouze jedním je angličtina, nepočítá se kurz jako 
vyučovaný v angličtině. 
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Výsledky výběru budou zveřejněny do 30. 9. 2015 na webových stránkách fakulty. Na 

poskytnutí prostředků není právní nárok.

5. 6. Čerpání prostředků

Prostředky bude možno čerpat po té, co je obdrží fakulta (aktivity je vhodné plánovat 

na období květen až prosinec daného roku). Přidělené prostředky je třeba vyčerpat zpravidla 

do 30. 11. daného roku.

5. 7. Řešení problémů během realizace projektu

Pokud během realizace projektu přestane být hlavní řešitel zaměstnancem fakulty, 

resp. student ukončí, bude mu ukončeno nebo přeruší studium, rozhodne děkanka o ukončení 

realizace projektu nebo o změně osoby hlavního řešitele.

5. 8. Průběžné a závěrečné zprávy

Pravidla pro podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy budou stanovena vždy 

s dostatečným předstihem, jakmile budou fakultě doručeny příslušné propozice z rektorátu.

5. 9. Kontaktní osoba pro dotazy k soutěži

Soutěž administruje dr. Hana Zimmerhaklová z Grantového oddělení, na kterou je 

možno se obracet počínaje 22. 7. 2015 s dotazy: hana.zimmerhaklova@ff.cuni.cz, tel. 

221.619.321.

V Praze dne 3. 7. 2015

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

mailto:hana.zimmerhaklova@ff.cuni.cz

