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Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu
Tematické zaměření:
(vyberte pouze jedno)

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

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

Od: 1. 1. 2021

Do: 31. 12. 2021

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2021 ukazatel I (v tis. Kč):
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:
Na dílčí část předkládající
VŠ

2 700

V tom kapitálové finanční
prostředky:

2 700
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Řešitel předkládané dílčí části
Jméno:

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

VŠ:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Adresa/Web:

Masarykova univerzita (Filozofická fakulta)
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnancifakulty/1040-petr-kylousek

Telefon:

739481562

E-mail:

kylousek@phil.muni.cz

Kontaktní osoba
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Masarykova univerzita (Filozofická fakulta)
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnancifakulty/1040-petr-kylousek
739481562

kylousek@phil.muni.cz
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CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Plnění plánovaných cílů a

DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
CíleCHARAKTERISTIKA
stanovené v návrhu projektu
kontrolovatelných výstupů k datu předání
této žádosti
Plnění plánovaných cílů a
Cíle stanovené v návrhu
projektu
kontrolovatelných výstupů k datu předáníano
zajištění
výuky strategických oborů
Přehled
této žádosti

spolupráce zapojených filozofických fakult
ano
o řešení zajištění výuky strategických
oborů
ano
Přehled
čerpání
finančních
prostředků
k
datu
předání
projektu
Projekt financován od: 1. 1. 2020
spolupráce zapojených filozofických
ano
tétofakult
žádosti: 65 %
v roce 2020
Přehled čerpání finančních
prostředků
k datu
předání
Předkládaná
projektová
žádost
navazuje na právě
realizovaný
projekt
z CRP 2020. Cíle projektu
Projekt
financován
od: 1.podpořený
1. 2020
této
žádosti:
65
%
jsou plněny a v souvislosti s hlavními činnostmi projektu, které jsou realizovány, dochází k naplňování všech
Předkládaná projektová
žádost
navazuje
na právěprobíhajícího
realizovaný projekt
podpořený
CRP 2020.
Cíle projektu
výstupů
projektu.
Rozpočet
projektu
je ke dnizpodání
čerpán
ve výši 65 % a je předpoklad, že
jsou plněny a v souvislosti
s
hlavními
činnostmi
projektu,
které
jsou
realizovány,
dochází
k
naplňování
všech
na konci projektu bude využito 100 % poskytnutých finančních prostředků dílčí
části rozpočtu.
výstupů
projektu.
Rozpočet
probíhajícího
projektu
je
ke
dni
podání
čerpán
ve
výši
65
%
a
je
předpoklad,
že
Výstupy
seznam
na ně vázaných
činnostíprostředků
viz příloha (důvodem
žádosti Soupis
výstupů, aktivit a časového
nadílčí
konci
projektu*Detailní
bude využito
ccavýstupů
95 % aposkytnutých
finančních
nevyužití
části
harmonogramu
stoprocentní
projektu částky je pravděpodobné nedočerpání položky „cestovné“ v rámci rozpočtu FF UK, která není
z důvodu epidemiologické situace plně využívána).
části projektu*
č. Výstup
*Detailní seznam výstupů
a na nědílčí
vázaných
činností viz příloha žádosti Soupis výstupů, aktivit a časového
harmonogramu

1

Výuka

2

Vzájemná výměna vyučujících akademiků, společné semináře a rozšíření nabídky kurzů

3

Sdílení odborníků, hostujících zahraničních přednášejících a lektorů

4

Konference, meziinstitucionální a mezinárodní spolupráce

č.

Výstup dílčí části projektu*

1

Výuka

2

Vzájemná výměna vyučujících akademiků, společné semináře a rozšíření nabídky kurzů

3

Sdílení odborníků, hostujících zahraničních přednášejících a lektorů

4

5 Společné workshopy,
exkurze,
dílny, soutěže a zahraniční pobyty
Konference, meziinstitucionální
a mezinárodní
spolupráce

5

6 Sdílení
výukových
materiálů
a publikací
Společné workshopy,
exkurze,
dílny, soutěže
a zahraniční
pobyty

6

7 materiálů
Společnáapublikační
Sdílení výukových
publikací a grantová činnost, sdílení informací

7

Společná publikační
a grantová
činnost, sdílení
informací
8 Společné
popularizační
akce
– třetí role univerzit

dílčíchpopularizační akce – třetí role univerzit
8 Popis
Společné
*Konkrétní výčet hlavních činností, které vedou k naplnění výstupů, včetně harmonogramu je součástí
činností
přílohy žádosti Soupis výstupů, aktivit a časového harmonogramu.
*Konkrétní
projektu výčet hlavních činností, které vedou k naplnění výstupů, včetně harmonogramu je součástí
přílohy žádosti Soupis výstupů, aktivit a časového harmonogramu.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

č.

Hlavní činnosti*

Termín
zahájení

Termín

Termín

Termín
zahájení Číslo ukončení
ukončení
výstupu
Personální zajištění strategických oborů a jejich
Prosinec
1 výuky
Leden
2021
Personální zajištění
strategických
oborů
a
jejich
Prosinec
(FF UK, FF UP, FF MU)
2021
Leden 2021
1
výuky (FF UK, FF UP, FF MU)
2021
Příprava
a uskutečnění
vzájemných hostujících
Příprava a uskutečnění
vzájemných
hostujících
Prosinec
Prosinec
2 přednášek,
společných
kurzů 2021
Leden 2021 2
přednášek, společných
seminářů
či sdílenýchseminářů
kurzů či sdílených
Leden 2021
2021
(FF UK, FF UP, FF MU)
(FF UK, FF UP, FF MU)
Vzájemné vedení doktorandů a vedení/oponování Prosinec
Prosinec
Vzájemné vedení
3 doktorandů a vedení/oponování
Leden 2021 2
Leden 2021
2021
závěrečných prací závěrečných prací
2021
Příprava
a
uskutečnění
přednášek
externích
místních
Prosinec
Příprava a uskutečnění
přednášek externích místních
Prosinec
4
Leden 2021 3
Leden
(FF UK, FF UP, FF
MU)2021
2021
i zahraničních hostůi zahraničních
(FF UK, FF UP,hostů
FF MU)
2021
Příprava
a organizace společných
Prosinec
Příprava a organizace
společných
Prosinec
5
Leden 2021 4
konferencí/kulatýchkonferencí/kulatých
stolů/sympózií
2021
stolů/sympózií Leden 2021
2021
Příprava a organizace
společných
workshopů/jarních
Prosinec
Příprava
a
organizace
společných
workshopů/jarních
Prosinec
Leden
2021
5
6
Leden 2021
a letních škol/exkurzí,
/výjezdů/kolokvií/soutěží
2021
a letních
škol/exkurzí, /výjezdů/kolokvií/soutěží
2021
Návrh, příprava materiálů
a
jejich
následná
Prosinec
Návrh, příprava materiálů a jejich následná
Prosinec
implementace7do výuky,
sdílení učebních
textů,
Leden textů,
2021
2021
implementace
do výuky,
sdílení učebních
Leden 2021 6
2021
prezentace publikačních
výsledků
prezentace publikačních výsledků
Koordinace a příprava
společných
publikací
a
Prosinec
Koordinace a příprava společných publikací
a
Prosinec
Leden 2021
Leden 2021 7
předkládání či 8konzultace
společných
projektů společných projektů
2021
předkládání
či konzultace
2021
Příprava a organizace
společných
akcí ve veřejném
Prosinec
Příprava
a
organizace
společných
akcí
ve
veřejném
Leden
2021
8 Prosinec
prostoru
2021
9
Leden 2021
Hlavní činnosti*

prostoru

2021

2

Číslo
výstupu
1
2
2
3
4
5
6
7
8

Realizační
tým
č.

Jména klíčových lidí
(přidejte řádky podle potřeby)

1

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

garance zajištění úkolů na dílčím pracovišti FF MU

2

Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

garance zajištění úkolů na dílčím pracovišti FF MU

3

Mgr. Jiří Matela, Ph.D. MA

garance zajištění úkolů na dílčím pracovišti FF MU

4

Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

garance zajištění úkolů na dílčím pracovišti FF MU

5

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

garance zajištění úkolů na dílčím pracovišti FF MU

6

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

garance zajištění úkolů na dílčím pracovišti FF MU

7

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

garance zajištění úkolů na dílčím pracovišti FF MU

Činnosti

Přehled
o pokračujícím projektu
Rok realizace

2022

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Plánované cíle a výstupy

12 500

Navazující projekt by měl v roce 2022 zejména
podpořit personální zajištění strategických
programů a jejich výuky (vč. online formy) a dále
rozvíjet nastavenou spolupráci ve všech nosných
oblastech, a to jak v jednorázových činnostech
(konference, workshopy, sdílení expertů), tak v
aktivitách delšího časového horizontu (vytváření
společných výukových materiálů, publikací,
slovníků, spolupráci při rozvoji oborů např.
formou forenzní lingvistiky asijských jazyků
a návazné spolupráce při přípravě vědeckých
projektů a popularizačních aktivit).

Přehled o udržitelnosti
investice/činnosti
Projektem podpořené studijní programy jsou natolik znevýhodněné současným systémem
financování studijních programů, že jim hrozí reálné nebezpečí zániku, či stagnace
s nemožností růstu. Nelze tedy očekávat udržitelnost ve smyslu schopnosti plného
soběstačného financování, nicméně projekt klade důraz na spolupráci mezi projektovými
partnery, která má přinést mj. i finanční zefektivnění zejména rozvojových aktivit.
Projektové aktivity navazují na ustavenou spolupráci univerzit, která se formovala
v průběhu realizace předchozích projektů zaměřených na problematiku strategických
programů, vč. CRP 2020. Realizované aktivity jsou koncipovány s ohledem na zajištění
oborů, podporu snížení stávající finanční náročnosti jednotlivých oborů a měly by tak
parciálně přispět k dlouhodobé udržitelnosti těchto programů – sdílení zahraničních
odborníků, společné projektové záměry, společné konference/workshopy. Součástí
strategie rozvoje těchto oborů je také otevírání se veřejnosti ve smyslu plnění třetí role
univerzity a propagace těchto oborů, jejichž význam se hlavně politicky a ekonomicky
neustále zvyšuje.

ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze státního
rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

3

1.3

0

Ostatní technické zhodnocení

2. Běžné finanční prostředky celkem

2 700

Osobní náklady:
2.1

2.2

2.3

2 003

Mzdy (včetně pohyblivých složek)
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)
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

0

697

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

0

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

2.6

Cestovní náhrady

0

2.7

Stipendia

0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

2 700

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách
Číslo
položky

2.1

2.3

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění
Mzdy (včetně pohyblivých složek):
Stabilizace kádru akademických pracovníků zajišťujících pedagogicky
a výzkumně programy strategicky významných jazyků pro regiony:
ASIE – CENTRÁLNÍ, JIHOVÝCHODNÍ, JIŽNÍ A VÝCHODNÍ
AFRIKA
BLÍZKÝ VÝCHOD
BALKÁNSKÝ REGION
VÝCHODOEVROPSKÝ a KAVKAZSKÝ REGION
PYRENEJSKÝ REGION
Jednotlivé programy: sinologie, vietnamistika, japanologie, rusistika,
ukrajinistika, balkanistika (srbština, chorvatština, slovinština,
makedonština, bulharština), mediteránní studia (novořečtina,
arabština), baltistika (litevština, lotyšština, estonština, finština),
katalanistika (katalánština a baskičtina)
Jedná se o personální náklady na dané odborníky, kteří budou mít
pracovní smlouvu na FF MU.
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a příděly do sociálního fondu:
Stabilizace kádru akademických pracovníků zajišťujících pedagogicky
a výzkumně programy strategicky významných jazyků.

4

Výstup projektu

Částka
(v tis. Kč)

1-8

2 003

1-8

697

Předpokládané zdroje financování projektu
Zdroj financování

Částka (v tis. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT)

2 700

Souvislost s ostatními
podávanými projekty
Nebylo identifikováno v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2021.

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se
projekt týká
Žádný ze studentů není příjemcem podpory. Nicméně se zapojením studentů jakožto
součástí vzdělávacího a výzkumného procesu (doktorandi) se počítá. Právě pro ně
a k jejich prospěchu především je projekt směrován.

5

