
Vyhlášení	vnitřní	soutěže	v	rámci	Institucionálního	plánu	UK 

pro	roky	2019–2020	

Husitská	 teologická	 fakulta	 vyhlašuje	 vnitřní	 soutěž	 o	 podporu	 projektů	 v	 rámci	

Institucionálního	plánu	UK	pro	roky	2019–2020	v	tematickém	okruhu:	

Podpora	pedagogické	práce	akademických	pracovníků	a	pro6ilace	a	inovace	studijních	

programů	na	úrovni	předmětů	/	kurzů.	

V	 tomto	 tematickém	 rámci	 je	 prioritou	 fakulty	 podpořit	 tvorbu	 ucelených	 studijních	

materiálů	multimediálního	i	textového	charakteru	přístupných	prostřednictvím	internetu	v	

systémech	 užívaných	 fakultou.	 Primární	 cílovou	 skupinou	 vytvořených	 výstupů	 budou	

studenti	akreditovaných	studijních	programů	fakulty,	zejména	v	kombinované	formě	studia.	

Uchazeč	se	hlásí	do	soutěže	předložením	projektu	zpracovaného	na	stanoveném	formuláři.	

Předložený	projekt	může	být	jednoletý	nebo	dvouletý	a	musí	splňovat	formální	požadavky	a	

rozpočtové	podmínky	uvedené	níže,	odpovídat	tematickému	okruhu	a	stanovit	konkrétní	a	

kontrolovatelné	 cíle	 realizovatelné	 do	 konce	 posledního	 roku	 řešení	 projektu.	 Protože	

tématem	je	proSilace	a	inovace	studijních	programů,	prostředky	projektu	nebudou	primárně	

využity	na	vědeckou	činnost.	

Řešitel	a	spoluřešitel,	odpovědnost	řešitele	

Řešitelem	 projektu	 může	 být	 pouze	 akademický	 pracovník	 Husitské	 teologické	 fakulty.	 V	

případě	 potřeby	 může	 mít	 řešitel	 spoluřešitele,	 kterým	 může	 být	 akademický	 pracovník	

fakulty,	externí	vyučující	nebo	student.	Jeden	akademický	pracovník	smí	být	řešitelem	nebo	

spoluřešitelem	pouze	jednoho	projektu.	
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Řešitel	 odpovídá	 za	 pravdivost	 a	 úplnost	 informací,	 za	 hospodárné	 a	 efektivní	 využití	

Sinančních	 prostředků	 v	 souladu	 s	 cíli	 projektu	 a	 za	 dodržení	 stanovených	 podmínek	 pro	

čerpání	prostředků	v	jednotlivých	položkách.	

Řešitel	 je	 povinen	 ve	 stanovených	 termínech	doložit	 průběh	plnění	 projektu.	 Po	ukončení	

projektu	řešitel	vypracuje	závěrečnou	zprávu	s	výkazem	hospodaření.	

Se	 mzdovými	 prostředky	 na	 řešení	 projektu	 disponuje	 fakulta	 a	 odměnu	 řešiteli	 a	

spoluřešiteli	 přizná	 na	 základě	 doložení	 postupu	 plnění	 cílů	 projektu.	 Pokud	 má	 být	 v	

souvislosti	 s	 plněním	projektu	 vyplaceno	 stipendium	 studentovi	 fakulty,	 přizná	 fakulta	 na	

žádost	řešitele	účelové	stipendium	v	souladu	s	Pravidly	pro	přiznávání	stipendií	na	HTF	UK.	

Hodnotící	komise	a	průběh	soutěže	

Projekty	hodnotí	členové	hodnotící	komise	jmenovaní	děkankou.	Členem	hodnotící	komise	

nemůže	 být	 osoba,	 která	 v	 některém	 soutěžním	 projektu	 Siguruje	 jako	 řešitel	 nebo	

spoluřešitel.	

Hodnotící	 komise	 nejprve	 projekty	 ohodnotí	 striktně	 podle	 kritérií	 stanovených	 v	 tomto	

vyhlášení.	Poté	posoudí	 jejich	 Sinancovatelnost	v	 rámci	 Sinančního	 limitu	 stanoveného	pro	

tuto	soutěž	univerzitou.	

Hodnotící	 komise	může	 jednotlivé	 řešitele	 požádat	 o	 doplnění	 nebo	 upřesnění	 některých	

údajů	 a	 může	 doporučit	 změny	 v	 zájmu	 lepšího	 využití	 prostředků	 (kupř.	 omezení	

duplicitních	 aktivit).	 V	 zájmu	 využití	 Sinančních	 limitů	 stanovených	 pro	 jednotlivé	 roky	

řešení	 může	 hodnotící	 komise	 doporučit	 úpravy	 rozpočtu	 nebo	 navrhnout	 řešiteli,	 jehož	

projekt	v	navrhovaném	roce	řešení	není	Sinancovatelný,	možnost	realizovat	ho	v	jiném	roce.	

Požadavky	na	projekt	

Aktivity	 projektu	 nesmějí	 být	 totožné	 s	 aktivitami	 realizovanými	 v	 rámci	 projektů	

Sinancovaných	z	ESF	a	nesmějí	ohrozit	plnění	cílů	a	indikátorů	realizovaných	ESF	projektů.	

Aktivity	 nesmějí	 být	 totožné	 s	 dříve	 řešenými	 soutěžními	 projekty	 IP	 ani	 s	 aktivitami	

Sinancovanými	 v	minulosti	 z	 jiných	 zdrojů.	 Pokud	 by	 se	 navrhovala	 inovace	 předmětu	 již	

dříve	 inovovaného,	 je	 nutné	 doložit	 současný	 stav	 a	 přesně	 speciSikovat	 aktivity	 nově	

navrhované	inovace.	
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Po	 schválení	 projektu	nebude	možno	 žádat	 o	 žádné	 změny	 v	 indikátorech	plnění	 (změna,	

zrušení,	snížení	hodnot	indikátorů)	a	v	rozdělení	na	investiční	a	neinvestiční	prostředky.	

Financovány	 budou	 pouze	 inovace	 předmětů	 zahrnutých	 do	 studijních	 plánů	 nově	

akreditovaných	studijních	programů.		

Projekt	musí	obsahovat:	

• Název	fakulty	(ve	formuláři	předvyplněno).	

• Název	projektu.	

• Tematický	okruh	(ve	formuláři	předvyplněno).	

• Jméno	řešitele,	popřípadě	spoluřešitele.	

• Název	inovovaného	předmětu	/	kurzu.	

• Doba	řešení	projektu.	

• Stručný	popis	činností	vedoucích	k	naplnění	cílů	projektu.	

• Popis	konkrétních	kvantitativních	nebo	kvalitativních	indikátorů	realizace	projektu.	

• Finanční	požadavky	(u	víceletých	projektů	rozdělené	po	jednotlivých	letech).	

Rozpočtové	podmínky	

Projekty	musejí	splňovat	níže	uvedené	rozpočtové	podmínky.		

• Do	rozpočtu	je	nutno	zahrnovat	odvody	na	sociální	a	zdravotní	pojištění	činí	35,3%	
ze	mzdových	prostředků.	

• Z	 příspěvku	 není	 možné	 hradit	 nákup,	 opravu	 a	 údržbu	 dopravních	 prostředků	
a	režijní	náklady.	

• Prostředky	nelze	využít	na	úhradu	cestovních	nákladů.	

• Doporučený	maximální	rozpočtový	limit	pro	jeden	projekt	je	80	tis.	Kč.	

Pokud	 bude	 v	 rámci	 některého	 projektu	 plánována	 investice	 musí	 projekt	 obsahovat	

závazné	rozdělení	prostředků	na	investiční	a	neinvestiční	(investiční	prostředky	jsou	určeny	

k	 nákupu	 hmotného	 majetku	 v	 jednotkové	 ceně	 vyšší	 než	 40	 tis.	 Kč,	 nebo	 nehmotného	

majetku	v	ceně	vyšší	než	60	tis.	Kč).	
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Kritéria	pro	hodnocení	předložených	projektů	

Kritéria	 výběru	 projektů	 k	 Sinancování	 jsou	 vyjádřená	 bodovým	 hodnocením	 v	 tabulce	 a	

zohledňují	kromě	phlavní	priority	fakulty	zejména	tato	hlediska:	

• Míra	záruk	praktického	využití	výstupů	(řešitelem	je	garant	předmětu).	

• Vztah	 předmětu	 k	 realizaci	 akreditovaných	 studijních	 programů	 a	 vazba	 na	 proSil	
absolventa	(jde	o	povinný	předmět).	

• Udržitelnost	výsledků	(využití	stávající	infrastruktury	fakulty	nebo	univerzity).	

Termíny	

Odevzdání	 projektů	 na	 přiloženém	 formuláři:	 do	 14.	 9.	 2018	 na	 adresu	
rozvoj@htf.cuni.cz.	

Vyhodnocení	projektů	a	vyhlášení	výsledků	soutěže:	do	26.	9.	2018.	

Termín	 podávání	 průběžných	 zpráv	 o	 průběhu	 řešení	 projektů	 a	 termín	 předložení	
závěrečných	zpráv	bude	upřesněn.	

V	Praze,	dne	25.	7.	2018	

	 	 	 	 	 	 	 doc.	ThDr.	Kamila	Veverková,	Th.D.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 děkanka

Kritérium Počet	bodů

Řešitelem	je	garant	předmětu 0/10

Jedná	se	o	povinný	předmět 0/10

Předmět	je	součástí	stud.	plánu	kombinovaného	studia 0/5

Projektový	záměr	je	v	souladu	s	prioritou	fakulty 0–10

Projekt	nevyžaduje	novou	infrastrukturu	 0–10

Přiměřenost	Sinančních	nákladů 0–10
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