
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 5000

Čerpáno 4988,6

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

Hlavní cíl projektu

dílčí cíl 1

dílčí cíl 2

dílčí cíl 2a

dílčí cíl 2b

dílčí cíl 2c

dílčí cíl 2d

dílčí cíl 2e

dílčí cíl 2f

dílčí cíl 2g

Pozn. 

Plnění  výstupů 

projektu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pozn.

Změny v řešení

sdílení výukových materiálů - splněno

Sdílení odborníků, hostujících zahraničních přednášejících a lektorů (příprava a uskutečnění přednášek externích místních i 

zahraničních hostů) - splněno

	Konference, meziinstitucionální a mezinárodní spolupráce (příprava a organizace společných konferencí/kulatých 

stolů/sympózií) - splněno

	Společné workshopy, exkurze, dílny, soutěže a zahraniční pobyty (příprava a organizace společných workshopů/jarních a letních 

škol/exkurzí, /výjezdů/kolokvií/soutěží) - splněno

Popis plnění konktrétních aktivit viz příloha závěrečné zprávy - Soupis výstupů a aktivit. 

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Výuka (personální zajištění strategických oborů a jejich výuky) - splněno

Vzájemná výměna vyučujících akademiků, společné semináře a rozšíření nabídky kurzů (příprava a uskutečnění vzájemných 

hostujících přednášek, společných seminářů či sdílených kurzů, vzájemné vedení doktorandů a vedení/oponování závěrečných 

prací) - splněno

Sdílení výukových materiálů a publikací (návrh, příprava materiálů a jejich následná implementace do výuky, sdílení učebních 

textů, prezentace publikačních výsledků) - splněno

	Společná publikační a grantová činnost, sdílení informací (koordinace a příprava společných publikací a předkládání či 

konzultace společných projektů) - splněno

	Společné popularizační akce - třetí role univerzit (příprava a organizace společných akcí ve veřejném prostoru) - splněno

Popis plnění konktrétních aktivit viz příloha závěrečné zprávy - Soupis výstupů a aktivit. 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

publikační a grantovou činnost - splněno

604 858 185 604 858 185

prodekan_granty@ff.cuni.cz prodekan_granty@ff.cuni.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Podpora, stabilizace a rozvoj strategických oborů na FF UK, FF MU a FF UP - splněno

zajištění výuky (vč. online formy) v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních oborech na všech graduálních 

a postgraduálních úrovních - splněno

vzájemná spolupráce zapojených filozofických fakult - splněno

konference s účastí akademiků a studentů (vč. online formy), společné workshopy či exkurze - splněno

vzájemná výměna vyučujících akademiků a rozšíření nabídky kurzů s důrazem na prohloubení výuky v on-line prostředí - 

splněno

společné semináře pro studenty doktorského studia (vč. online formy) - splněno

společné dílny a soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia - splněno

sdílení hostujících zahraničních profesorů a lektorů (vč. online formy) - splněno

Mgr. Zdeňka Filipová Mgr. Zdeňka Filipová

Univerzita Karlova Univerzita KarlovaOvocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

https://www.ff.cuni.cz/

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

https://www.ff.cuni.cz/

4988,6 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Od: 1. 1. 2021 Do: 31. 12. 2021

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

5000 0

Název projektu: Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

Univerzita Karlova (dílčí část)

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

Centralizovaný rozvojový program

h) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech



Číslo změny

1.

2.

3.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

2022

2023 5000

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 

že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

4000 Realizace projektu zahájena 1. 1. 2022

Ponížení položky 2.6 v celkové výši 9,2 tisíce Kč. Rozpočtová 

položka snížena na 36,8 tisíce Kč.

Důvodem pro přesun částky z položky 2.6. je nižší čerpání v 

souvislosti s koronavirovou pandemií. Položka byla snížena o 

20% v souladu s pravidly projeku. 

Ponížení položky 2.4 v celkové výši 0,8 tisíce Kč. Rozpočtová 

položka snížena na 9,2 tisíce Kč.

Důvodem pro snížení položky byla oproti původním 

očekáváním snížená potřeba nákupu literatury (v rámci výstupu 

č. 1). Položka byla snížena o 8% v souladu s pravidly projeku. 

Navýšení položky 2.7 o 10 tisíc Kč (na úkor položek 2.6 a 2.4, 

viz změny výše). Rozpočtová položka navýšena na 60 tisíc Kč.

Oproti původním plánům z projektové žádosti došlo k navýšení 

této položky, a to v souvislosti s intenzivněnším zapojením 

studentů do pořádání projektových aktivit. Položka byla 

navýšena o 20 % v souladu s pravidly projeku.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0,0 0,0 0,0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0,0 0,0 0,0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0,0 0,0 0,0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0,0 0,0 0,0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
5000,0 4988,6 -11,4 -0,23%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 3162,0 3162,0 0,0 0,00%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

520,0 520,0 0,0 0,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

1132,0 1132,0 0,0 0,00%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
9,2 9,2 0,0 0,00%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 80,0 80,0 0,0 0,00%

2.6 Cestovní náhrady 36,8 25,4 -11,4 -0,23%

2.7 Stipendia 60,0 60,0 0,0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
5000,0 4988,6 -11,4 -0,23%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Náklady na zajištění podkladů pro výuku a nákup literatury. 9,2

Náklady vynaložené na realizaci plánovaných aktivit (podpora publikační činnosti - 

předtisková a redakční příprava, grafická úprava).
80,0

Mzdové náklady (mzdy vč. pohyblivých složek) byly použity na personální zajištění 

strategických oborů a udržení jejich specializací, stabilizaci mezd, optimalizaci výuky a 

na zajištění veškerých projektových aktivit vyplývajících ze stanovených cílů. V rámci 

definovaných strategických geografických celků byly do projektu zahrnuty odpovídající 

programy realizované na FF UK:                                                                                           

Asie - Asijská studia 

Asie – Sinologie 

Afrika - Centrum afrických studií 

Balkánský region - Jihovýchodoevropská studia, Novořecká filologie 

Blízký východ - Blízkovýchodní studia, Hebraistika a židovská studia 

Pyrenejský region - Katalánština vč. baskičtiny a galicijštiny 

Střední Evropa – Romistika 

Východoevropský a kavkazský region - Ústav východoevropských studií 

3 162,0

Náklady na externí odborníky, lektory a rodilé mluvčí z odpovídajících oblastí, kteří 

nemají standardní pracovní poměr s FF UK, ale podílejí se na vědeckém i pedagogickém 

rozvoji pracoviště, aktivitách spojených s projektem a také na realizaci oborových a 

mezioborových přednášek a kurzů jazyků, čímž dochází k vnímání širšího kontextu 

specializací a posilování mezioborové spolupráce.

520,0

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu vycházející z 

položky 2.1.

1 132,0

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *



2.6.

2.7.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Náklady vynaložené na uhrazení jízdného a ubytování hostů, zahraničních odborníků 

podílejících se na seminářích a přednáškách, zaměstnanců podílejících se na společných 

projektových akcích zapojených pracovišť.

25,4

Stipendia pro studenty, kteří se aktivně podíleli na pořádaných akcích – semináře, 

workshopy, kulatý stůl, konference, projekty ad.
60,0

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.


