
 

Vyhlášení vnitřní soutěže projektů (Institucionální plán 2016–18) 
V souladu s přípravou Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016 až 2018 
vyhlašuje děkanka PedF UK v Praze prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vnitřní soutěž na 
podání fakultních projektů v jediném tematickém okruhu: 

1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních 
programů na úrovni předmětů/kurzů. 

Projekt musí být předložen v elektronické podobě v prohledávatelném formátu (MS Word 
nebo PDF) v níže uvedené struktuře na adresu proděkana pro rozvoj 
(martin.adamec@pedf.cuni.cz) do 30. září 2015. Maximální částka jednotlivých projektů je 
stanovena na 150.000 Kč za každý rok řešení, projekty jsou výhradně tříleté. Vybrané projekty 
budou zveřejněny do 15. října 2015 na webu fakulty, hodnocení všech podaných projektů bude 
k dispozici na intranetu. 

Projekty v 1. okruhu podává vedoucí katedry. Za jednu katedru mohou být podány nejvýše 
dva projekty. Při výběru projektů budou uplatněna zejména následující kritéria: 

• Návaznost na strategické záměry PedF 
• Míra inovace existujících předmětů/kurzů 
• Adekvátnost stanovených indikátorů 
• Přiměřenost finančních požadavků 
• Splnění formálních náležitostí výzvy v souladu s materiálem RUK (akreditace předmětu či kurzu, 

rozdělení finančních prostředků, dodržení formálního členění žádosti) 
• Kázeň v předchozích projektech v rámci IP (včasné odevzdání zprávy, plnění cílů projektu atp.) 

Struktura žádosti 
• Název fakulty 
• Jméno a pracoviště řešitele 
• Název projektu 
• Tematický okruh (viz výše) 
• Stručný popis činností vedoucích k naplnění cílů projektu 
• Popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu 
• Finanční požadavky ve struktuře 

• Investiční výdaje (dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné věci movité) 
• Neinvestiční výdaje (osobní náklady vč. odvodů, materiál, služby, cestovné, stipendia) 

Všechny aktivity financované z projektu musí být realizovány v kalendářních letech 2016–18. 
Rozdělení finančních požadavků na investiční a neinvestiční je závazné. Rozpočet musí být 
uveden pro každý rok realizace projektu. Vzhledem k tomu, že celková částka za soutěžní 
projekty musí být v každém roce stejná, doporučuje se rozdělit prostředky mezi tři roky 
rovnoměrně i v jednotlivých projektech. Celkový rozpočet projektu musí být 
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zaokrouhlen na celé tisíce. Majetek zakoupený z projektu zůstává ve vlastnictví fakulty i po 
skončení projektu.  

Praha 3. srpna 2015 

PhDr. Martin Adamec, Ph.D. 
proděkan pro rozvoj 
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