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Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna 
pro zimní semestr 2021/2021 

Pro zimní semestr 2021/2022 vypisuji výběrové řízení na získání finanční podpory  pro akademické 
pracovníky. Podpora při plném pracovním úvazku činí pro každého z nich  60 000 Kč. Předmětem řízení  
je přidělení finanční podpory pracovišti, na němž žadatel působí. Toto pracoviště vynakládá přidělené 
finanční prostředky na zajištění adekvátní náhrady za zaměstnance během doby, po kterou tvůrčí volno 
čerpá. 

O tvůrčí volno na dobu šesti měsíců od 1. 9. 2021 lze žádat v následujících kategoriích: 

a) Podpora dalšího kvalifikačního růstu odborných asistentů a docentů 

b) Podpora publikační činnosti 

Vyplněné přihlášky (formulář k tomu určený je na webu oddělení vědy, oddíl tvůrčí volno viz 
http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-106.html) je nutno odevzdat do 08.07.2021 na oddělení pro vědeckou činnost. 

Kritéria pro výběr žadatele o tvůrčí volno na podporu dalšího kvalifikačního růstu odborných asistentů a 
docentů: 

1. Splnění všech podmínek, které stanovuje univerzita, kde se žadatel habilitačního či profesorského 
řízení účastní, s výjimkou habilitační práce nebo monografie, pro jejíž dokončení je tvůrčí volno 
určeno. 

2. Anotace habilitační práce nebo monografie. 

3. Doklad adekvátního stupně rozpracování textu, na jehož základě se žadatel o přidělení finančních 
prostředků uchází. 
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Kritéria pro výběr žadatele o tvůrčí volno na podporu publikační činnosti: 

1. Přínos pro rozvoj či inovace vědního oboru, nebo přínos pro rozvoj a inovace vzdělávání. 

2. Doložené závazné zařazení publikace do edičního plánu vydavatelství, s nímž uchazeč 
spolupracuje. 

3. Anotace připravované publikace, na jejímž základě se žadatel o přidělení finančních prostředků 
uchází. 

4. Doklad adekvátního stupně rozpracování textu, na jehož základě se žadatel o přidělení finančních 
prostředků uchází. 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

V Praze dne 8. 6. 2021                          

  

  

                                                                                             prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 

                                                                                                                    děkan  
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