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VÝCHODISKA 

V souvislosti s nárůstem dotačních možností pro vysoké školy došlo v posledních letech na FF UK 
k výraznému rozvoji projektové agendy a navýšení počtu administrativně náročných projektů financovaných 
zejména ze strukturálních fondů EU. Příprava i realizace projektů obnáší administrativní zátěž pro řešitele 
projektů, ale také řadu specializovaných úkonů napříč klíčovými odděleními děkanátu FF UK, které si žádají 
nastudování metodik a projektových dokumentací. Stávající kapacita lidských zdrojů pro administrativu 
projektů je stále ještě poddimenzována, rovněž tak chybí systémová podpora děkanátu, tedy zapracování 
projektové podpory do systému fungování fakultních procesů. 

Samostatným prvkem, na který je třeba brát zřetel, je běžící téměř půl miliardový projekt KREAS 
financovaný z OP VVV. 
 
 

PRIORITY 

V pozici proděkanky pro projektové řízení a grantovou činnost bych využila své dosavadní zkušenosti a 
znalosti jak dotačního, tak fakultního prostředí a zastávala bych především roli koncepční a koordinační. 

Cílem mé práce v nadcházejícím období bude zlepšení poskytování služeb akademikům a studentům ze 
strany děkanátu, snížení administrativní zátěže řešitelů grantů a získávání dostatečného objemu finančních 
prostředků z perspektivních zdrojů, které přispějí ke zlepšení materiálních podmínek pro vědu a výuku na 
pokud možno všech pracovištích fakulty. Podpora studentů při zapojení do grantů a při podávání grantů jimi 
samotnými je klíčová především z toho důvodu, aby získali potřebné kompetence pro samostatnou 
grantovou činnost ve své další akademické či profesní kariéře.  

Na základě komplexní představy o financování fakulty ze všech zdrojů mám v úmyslu pomocí doporučení 
vzešlých z nově vytvořené pracovní skupiny rozhodovat o předkládání strategických1 projektů s ohledem na 
dotační podmínky a přínos pro FF UK. Prioritou je pro mě posílení kapacit pro administraci projektů a 
zavedení metodiky interního projektového řízení, která definuje kompetence, odpovědnost a postupy práce 
jednotlivých součástí FF UK při přípravě a realizaci projektů.  

Věnovat se budu získávání vhodných dotačních příležitostí. Na základě podkladů vybírat výzvy, které mají 
potenciál přínosu a právě na ně soustředit práci na grantovém oddělení. Hledání finančních zdrojů pro 
fakultní aktivity má potenciál zejména pro progresivně expandující Kampus Hybernská zajišťující třetí roli 
naší fakulty.  

Za cíl si dávám ve své agendě zajistit spolupráci klíčových osob, které s projekty pracují nebo o nich 
rozhodují (zejm. pana děkana a kolegů proděkanů, paní tajemnice, zástupců oddělení děkanátu, 

                                                           
1
 Za strategické projekty lze považovat projekty, které: 

a) vyžadují spoluúčast nad rámec spoluúčasti zajistitelné ze zdrojů kmenového pracoviště nebo 
b) vyžadující udržitelnost nebo 
c) mající rozpočet převyšující objem 500.000 Kč na rok nebo 
d) jsou připravovány do výzev, kde je omezen počet podávaných žádostí na fakultu/ univerzitu nebo 
e) jsou připravovány do výzev, kde pravidla ze strany poskytovatele dotace stanovují významné sankční 

podmínky. 
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akademických pracovníků a studentů), zajistit rychlé komunikační toky mezi těmito osobami a zprůhlednit 
podporu projektů.  

Smysl vidím v zajištění průběžného monitoringu běžících projektů, který přispěje ke zviditelnění dosažených 
výsledků a podchytí možná rizika včetně těch finančních.  

Neméně důležité je zajištění průběžného vzdělávání zaměstnanců, jejich motivace k práci a zajištění 
ideálních podmínek na pracovišti tak, aby bylo dosaženo snížení dosavadní fluktuace. 
 
 

OPATŘENÍ A CÍLE 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

- vytvoření interní metodiky projektového řízení – dané pracovní postupy (řešící např. i otázku 

spolufinancování), kompetence, odpovědnost; metodika bude schválena kolegiem pana děkana 

- vytvoření efektivně fungující Pracovní skupiny pro projektové řízení složené ze zástupců 
grantového, ekonomického a osobního oddělení děkanátu, paní tajemnice fakulty, proděkanky pro 
projektové řízení a grantovou činnost  

- v kompetenci Pracovní skupiny pro projektové řízení bude: 
o na základě získaných podkladů posuzovat a doporučovat předkládání a spolufinancování 

strategických projektových záměrů 
o projednávat komplikované situace v řízení projektů, jež vyžadují rozhodnutí vedení fakulty 
o projednávat možnosti zdrojů, poskytnutou výši a metodiku spolufinancování projektů   

- vytvoření základních šablon pro administraci projektů (např. šablonu pro návrh mzdy nebo pracovní 
výkaz) 

- sjednocení nebo nalezení systému v evidenci projektů a aktualizace jejich stavů (již existující 

databáze – např. GAP, interní dokumenty grantového oddělení, evidence projektových záměrů za 

UK pro OP VVV) 

- vytvoření zásobníku projektových záměrů nebo potřeb financování aktivit základních součástí 

formou jednoduchého webového rozhraní s definovaným formulářem 

- vytvoření jednoduchého webového rozhraní obsahujícího ilustraci kroků - pracovních postupů pro 

předkládání a zajištění realizace projektů vycházející z interní metodiky projektového řízení 

- řešení legitimity udělení přístupů zaměstnanců pracujících s projekty do mzdových systémů iFiS  a 
Elanor/ Egje 

- přizpůsobení mzdového systému (Elanor/ Egje) tak, aby výstupy a sjetiny z něj formátem 
vyhovovaly požadavkům poskytovatele dotace a nekomplikovaly práci administrátorům projektů – 
nastavení spolupráce s RUK, dalšími fakultami nebo přímo s poskytovatelem systému 

- pravidelné porady s grantovým oddělením 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ 

- zmapování finančních zdrojů fakulty a pevné vyčlenění finančních prostředků na konkrétní aktivity 
související s projekty, na přípravu a realizaci investičních i neinvestičních projektů, na 
spolufinancování projektů  

- nastavení spolupráce ve věci financování projektů s paní tajemnicí jakožto ekonomického leadera 
fakulty 
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LIDSKÉ ZDROJE 

- navýšení kapacit pro projekty na odděleních děkanátu – osobní, ekonomické, grantové 

- dohled pracovní skupiny pro projektové řízení nad zajištěním administrátorů pro každý předkládaný 

projekt ve fázi přípravy projektových žádostí i ve fázi realizace podpořených projektů 

- vzdělávání zaměstnanců 

- vytvoření ideálních podmínek na pracovišti pro grantovou práci – tj. zlepšení poskytování služeb 

akademikům a studentům ze strany děkanátu, snížení administrativní zátěže řešitelů grantů 

- motivace k práci 

- nastavení a rozvoj vnitrofakultního mentoringu – předávání znalostí a zkušeností novým 

administrátorům a řešitelům projektů na základních součástech a na odděleních děkanátu 

- zajištění systému zastupitelnosti na odděleních děkanátu 

- snížit fluktuaci zaměstnanců děkanátu již jmenovanými opatřeními - navýšením jejich kapacit, 

posílením systému jejich vzdělávání a předáváním zkušeností 

MONITORING A PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTŮ 

- průběžný monitoring všech projektů - plnění harmonogramu projektových aktivit, plnění 

indikátorů/ milníků/ cílů, čerpání prostředků, monitoring stavu a závažnosti zjištění v předkládání 

průběžných zpráv 

- průběžný monitoring rizik u velkých projektů 

- pravidelné schůzky ke stavu a problémům v běžících projektech 

- vytvoření systému vnitřního auditu u projektů nad 50 mil. Kč 

- nastavení systému zajištění udržitelnosti projektů (personální udržitelnost, finanční udržitelnost, 

udržitelnost z hlediska rizik) 

KREAS 

- nastavení spolupráce s týmem KREAS 

- průběžné vyhodnocování naplňování cílů a čerpání prostředků 

- průběžná aktualizace analýzy rizik 

- pravidelné auditování 

- průběžné schůzky na řídícím orgánu OP VVV k projektu 

HLEDÁNÍ DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

- ve spolupráci s grantovým oddělením nastavení systému průběžného monitoringu výzev 

- na základě aktuálních potřeb fakulty hledání vhodných dotačních příležitostí prostřednictvím sítě 

kontaktů a osobních schůzek 

- v rámci UK i směrem k poskytovatelům dotace prosazovat zájmy fakulty v oblasti grantového 

financování a projektového řízení (např. aktivně vstupovat do tvorby grantových strategií na úrovni 

UK - GAUK, SVV, UNCE, PROGRES aj.) tak, aby byla zohledněna specifika FF UK 

- aktivně se podílet na připomínkování návrhů schémat pro nové programové období EU 2021+ 


