
východiska 
 

Jak vyplývá ze struktury Strategického záměru FFUK (2021–2025) i Strategického záměru UK (2021–2025), projekto-
vý rozvoj je z pochopitelných důvodů integrální součástí všech proděkanských i prorektorkých agend. Jakákoliv projek-
tová strategie ve střednědobém i dlouhodobém horizontu proto předpokládá organické napojení na strategii rozvoje 
vědeckých aktivit, strategii zahraniční spolupráce i působení FF jako instituce ve veřejném prostoru v rámci 
tzv. třetí role univerzity, což je implicitním předpokladem i jednotící myšlenkou všech níže uvedených návrhů. 

Obecným cílem pro nadcházející období je ustavení vyváženého projektového portfolia FFUK, jež bude obsahovat 
jak dotační tituly z hlavních národních programů (OP JAK, NPO ad.), tak např. i větší podíl prestižních projektů vy-
hlašovaných přímo Evropskou komisí (individuální ERC granty i konsorciální formy spolupráce v rámci Horizon Eu-
rope). Postupně proto vystavíme ucelený systém projektové přípravy a řízení, který bude kariérně zohledňovat (jak 
finančně, tak odborně) časovou náročnost a relativně velké riziko opakovaného neúspěchu z důvodu vysoké konkuren-
ce v rámci nejprestižnějších grantových schémat a nastaví takové mechanismy, jež usnadní spolupráci větších týmů 
akademiků a administrativních pracovníků jak během přípravy, tak i při řešení projektu. 

Posílíme proto stávající a vytvoříme nové podpůrné mechanismy projektové činnosti na FF, jež budou motivovat 
k high-risk high-gain výzkumným aktivitám, zachovají tradiční oborové rozdělení, ale zároveň nabídnou i jednodu-
chou možnost operativního vytváření mezioborových pracovních týmů a umožní zapojení aktivním badatelům na-
příč institucionální hierarchií včetně studentů v doktorských programech. Budeme vyhledávat vhodné projektové 
výzvy (příprava strukturálních projektů, zapojení do nových schémat reagujících na humanitní a společenskovědní 
výzvy vyvolané koronavirovou pandemií, MSCA a programy Evropské komise zahrnující tzv. „widening countries“ aj.) 
a zefektivníme podporu přípravy projektů např. vytvořením systému dobré praxe v oblasti strategických opakují-
cích se výzev (uchovávání institucionální paměti) včetně obsahové zpětné vazby k připravovaným žádostem. Skrze za-
chování administrativního týmu projektu KREAS pro strategickou činnost dovnitř FF navážeme na nový Operační 
program vlády ČR Jan Amos Komenský (OP JAK) a to včetně snahy o podání KREAS II. 

FF má pro naplnění těchto cílů na mnoha úrovních ideální pozici. Na FF je např. pěstováno množství oborů, jež na mnoha 
západních univerzitách často již zanikly, mimo jiné např. i pod tlakem chiméry „praktické“ aplikovatelnosti humanitního 
výzkumu. Ačkoliv je množství oborů občas interpretováno jako odborná roztříštěnost FF, my ho naopak využijeme jako 
zásadní konkurenční výhodu při sestavování projektových záměrů. Ruku v ruce s tím jde i relativně velká svoboda jednot-
livých AP v určování obsahu svého výzkumu, což je také základní předpoklad pro sestavování originálních projektů. 
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konkrétní úkoly na období 2022–2026 

 

projektový rozvoj na ff uk 

Podpora AP [SP II.4; III.1–2; III.5–6] 

 vytvořit flexibilní systém interdisciplinárních badatelských týmů, jenž umožní efektivní přípravu originálních 
a mezinárodně konkurenceschopných projektových záměrů [SP II.4] 

 posílit nástroje pro lepší orientaci a sdílení informací o projektové činnosti mezi jednotlivými částmi fakulty 
(ZS a odděleními děkanátu), výzkumnými týmy i mezi jednotlivci 

 podporovat základní součásti a badatelské týmy při přípravě projektů (vyhledávání vhodných výzev vzhledem 
ke specializaci, hledání vhodných formátů pro podporu mezinárodní spolupráce fakultních týmů se zahraničními, 
zpětná vazba pro neúspěšné, ale perspektivní žádosti, podpora znovupodání apod.) [SP III.2] 

 vytvořit systém dobré praxe v rámci FF UK a posílit tím projektovou institucionální paměť (feedback od 
úspěšných řešitelů k projektovým návrhům, sdílení zkušeností z členství v hodnotících radách a panelech vybra-
ných projektových a grantových schémat, cvičné prezentace připravovaných projektových žádostí před interdisci-
plinárním akademickým publikem) 

 zachovat know-how projektového týmu KREAS jejich zapojením do návazných grantových schémat v rámci 
OP JAK, včetně snahy o vyjednání možnosti podat KREAS II za FF [SP III.1] 

 rozšířit podpůrnou kapacitu oddělení děkanátu skrze zavedení role koncepčních grantových poradců 
(možnost uplatnění studujících/absolventů doktorských programů) 

 podle možností postupně zapojovat do přípravy projektů specialisty na HR, přenos technologií, práci 
s veřejností ad. [SP III.6] 

 systematicky rozvíjet spolupráci s externími konzultanty (ostatní fakulty UK, TAČR, expertní skupina UK 
a AV, soukromé grantové poradenské firmy ad.) a plně tak využít existující projektové know-how  

 v návaznosti na probíhající přípravu metodiky projektového řízení [SP III.5] vytvořit metodiku projektové přípravy 

 nastavit finančně a kariérně motivační systém podporující sestavování high-risk high-gain projektových záměrů 

 

Podpora studujících [SP I.3–4; SP II.7; SP III.6] 

 nastavit funkční systém koncepční projektové podpory na všech úrovních studia (GAUK, PRIMUS, Junior 
Star ad.), zejm. skrze možnost zapojování studujících do aktivit badatelských týmů a jejich projektových aktivit [SP 
I.3–4] 

 posílit schopnost FF koncepčně pomáhat jak vyjíždějícím, tak přijíždějícím doktorandům a post-docům se 
sestavováním projektových záměrů do programu Marie Skłodowska-Curie Actions apod. 

 vytvářet příležitosti pro podávání projektů ve spolupráci s partnery z praxe, což povede k posílení uplatnitel-
nosti studujících na trhu práce [SP II.7, SP III.6] 

 

Podpora back-office [SP III.1] 

 v nových projektových záměrech vyčlenit prostředky na zvýšení odborné kvalifikace pracovníků administrativy 
FF, jež do grantového procesu v jeho různých fázích vstupují (zejm. oddělení grantové, zahraniční, osobní) 
s výhledem na kariérní růst 

 



 zachovat know-how projektového týmu KREAS zapojením do návazných grantových schémat v rámci OP JAK, 
včetně snahy o vyjednání možnosti podat KREAS II [SP III.1] 

 

posilování projektové pozice ff uk ven 

 vyhledávat příležitosti pro aktivní zapojení zástupců FF v orgánech a institucích, jež na univerzitní i národní 
úrovni definují projektové výzvy 

 lobbovat na úrovni ministerské a vládní za posílení role a následně i projektové financování tzv. strategických 
oborů coby zásadních pro zahraničně-politickou bezpečnost ČR [SP II.4] 

 rozvíjet projektovou spolupráci s neakademickým prostředím (neziskový a soukromý sektor, think-tanky, orgá-
ny veřejné správy), včetně zohlednění těchto aktivit v kariérním hodnocení AP [SP III.6] 


