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VÝNOS REKTORA č. 11/2018

PRAVIDLA VNITŘNÍ SOUTĚŽE AMU,

kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu
pro roky 2019 - 2020.

Výnos nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V souladu s vyhlášením institucionálního programu pro VVŠ pro roky 2019 a 2020 vyhlašuje
rektor AMU vnitřní soutěž v těchto okruzích:
Okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
Okruh 2: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti (specifikace pravidel
bude provedena na jednotlivých fakultách AMU s tím, že budou zohledněny jejich potřeby pro
čerpání prostředků)

Společná ustanovení:
• Oba okruhy vnitřní soutěže jsou určeny k posílení slabých stránek fakult, tak jak jsou
vyhodnoceny
ve
strategických
materiálech
jednotlivých
kateder
(zejména
sebehodnoceních studijních oborů, případně doporučeních z vnitřního hodnocení
studijních oborů) a fakult AMU a uvedeny v Plánu realizace strategického záměru AMU,
resp. fakult, pro rok 2019. Cílem vnitřní soutěže je podpora iniciativy akademických
pracovníků a studentů, zvýšení úrovně studentských uměleckých/klauzurních prací a jejich
prezentace.
• Podpořené projekty musí být v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru MŠMT
nebo prioritami Dlouhodobého záměru AMU.
• Rektor přiděluje fakultě celkový objem prostředků pro oba okruhy. Objem prostředků
alokovaný na konkrétní okruh určuje děkan na základě strategických priorit a potřeb
fakulty, avšak konečné rozdělení finančních prostředků na jednotlivé okruhy může být
stanoveno až po vyhodnocení projektů, které výběrová komise doporučí.
• Výběrová komise zasedá v případě 1. okruhu ve složení: děkan, proděkani, tajemník a člen
akademického senátu fakulty z řad pedagogů. V případě 2. okruhu je složení komise
totožné, pouze místo člena akademického senátu fakulty je delegován člen studentské
komory akademického senátu fakulty; komisi pro 2. okruh může děkan rozšířit o další
členy podle svého uvážení.
• Hodnotící komise pro závěrečné vyhodnocení projektů je totožná s komisí výběrovou.
• Celkové vyhodnocení úspěšnosti a přínosu řešených projektů bude formou fakultní
souhrnné zprávy předáno prorektorce pro studijní záležitosti a zajišťování kvality na
sekretariát rektora, nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku. Fakultní souhrnná
zpráva v rozsahu 900 – 1800 znaků bude obsahovat zejména:
o souhrnné informace o počtu přihlášených a podpořených projektů v obou okruzích;
o u okruhu 1 konkrétní příklady výrazně inovativních pedagogických projektů
(maximálně 5);
o u okruhu 2 konkrétní příklady výjimečně úspěšných studentských projektů
(maximálně 10).

Harmonogram vnitřní soutěže:
• Fakultní pravidla soutěže v okruhu 1. i 2. včetně alokace prostředků jsou vyhlášena
nejpozději do 15. 1. 2019, resp. 2020.
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Uzávěrka přihlášek v okruhu 2 je 15. 2. příslušného roku. Uzávěrky přihlášek okruhu 2
stanovují fakulty dle svých potřeb; uzávěrek může být v průběhu roku několik.
Výběrová komise rozhodne o udělení nebo neudělení grantu nejpozději do 14 dnů po
uzávěrce. Výsledky jsou zveřejněny na úřední desce příslušné fakulty.
Prostředky jsou přidělovány v kalendářním roce po obdržení písemného rozhodnutí MŠMT
o přidělení prostředků na IP - Institucionální plán.
Závěrečné zprávy projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu. V případě,
že projekt probíhá ještě v prosinci, je možné závěrečnou zprávu odevzdat v průběhu ledna
následujícího roku k termínu stanovenému ve vyhlášených fakultních pravidlech soutěže.
Nejzazší termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 31. leden.
Hodnotící komise vyhodnotí závěrečné zprávy z roku předcházejícího před přidělením
prostředků na rok následující. Hodnotící zpráva bude jedním z relevantních bodů při
rozhodování o přidělení prostředků na rok následující. Výsledky jsou zveřejněny na úřední
desce příslušné fakulty.

Okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace
studijních programů na úrovni předmětů/kursů
I. Obecná část
Projekt je přihláškou do výběrového řízení v rámci příslušné fakulty a musí splňovat formální
i obsahové náležitosti. Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty,
zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci vytvářením
nových, popřípadě aktualizací stávajících předmětů/kurzů. Je možné žádat jen o jednoleté
projekty.
II. Projektová žádost
Žádost podává žadatel elektronicky i v listinné podobě k rukám příslušného proděkana
(termíny viz Harmonogram vnitřní soutěže). Řešitelem může být jakýkoliv pedagog AMU.
Projekt bude mít tuto povinnou strukturu:
1) název projektu
2) tematický okruh
3) termín řešení projektu od - do
4) údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, stručné CV
5) fakulta – katedra
6) případní spoluřešitelé
7) název předmětu/kurzu, popis cílové skupiny projektu a počet studentů, kterých se inovační
změny studijních programů budou týkat
8) anotace - cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout, včetně odůvodnění zapojení
jmenovaných spoluřešitelů
9) přínos k rozvoji fakulty – oboru
10) doporučení příslušné katedry včetně vyjádření, jaký přínos tento projekt pro katedru má
11) rozpočet – včetně specifikace plánované délky projektu, stanovení čerpání finančních
prostředků v návaznosti na cíle v jednotlivých letech.
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III. Rozpočet
Žadatel specifikuje finanční požadavky, zejména mzdové náklady včetně zákonných plateb,
náklady na DPP, potřebu přístrojového a materiálního vybavení neinvestičního charakteru,
dovybavení literaturou k danému předmětu, cestovné, případně i stipendia s uvedením data
jejich předpokládaného čerpání. Výběrová komise může rozpočet upravit.
IV. Změny projektu
Podstatné změny ve výstupech, harmonogramu realizace a změny v rozpočtu přesahující 20 %
podléhají schválení děkanem, resp. tajemníkem fakulty. O veškerých těchto změnách musí
řešitel informovat s dostatečným předstihem grantovou referentku fakulty.
V. Závěrečná zpráva a vyhodnocení
Závěrečnou zprávu podává řešitel elektronicky i v listinné podobě k rukám příslušného
proděkana. Vyhodnocení závěrečných zpráv hodnotící komisí probíhá vždy před výběrem
projektů na následující rok. Závěrečná zpráva bude obsahovat zejména zdůvodnění účelného
vynaložení přidělených prostředků a vyhodnocení úspěšnosti řešeného projektu s ohledem na
vytyčené cíle.

Okruh 2: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
I. Obecná část
V tomto okruhu se uplatňují výrazná specifika fakult, resp. uměleckých oborů. Předpokládá se,
že fakulty vydají vlastní vyhlášení vnitřní soutěže, v němž budou pravidla specifikována; počet
a termíny uzávěrek pro přijímání žádostí jsou v kompetenci fakult. Je možné žádat pouze
o jednoleté projekty.
II. Projektová žádost
Žádost podává prostřednictvím jednotlivých kateder, jak v elektronické tak v listinné podobě,
na předepsaném formuláři do termínu stanového fakultou (viz Harmonogram vnitřní soutěže)
příslušnému proděkanovi. Řešitelem může být jakýkoliv student AMU (nikoliv ve stavu
přerušení studia).
Projekt musí obsahovat:
1) název
2) tematický okruh
3) termín řešení
4) údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, obor, ročník studia
5) fakulta - katedra
6) popis výstupu
7) údaje o pedagogovi, který bude za předkládanou tvůrčí práci studentů zodpovědný
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8) údaje o dalších studentech, kteří se budou na výstupu podílet
9) vyjádření vedoucího katedry
10) časový harmonogram realizace
11) požadavky a rozpočet
III. Rozpočet
Přílohou žádosti musí být rozpočet, kde jsou jednotlivé položky detailně rozpracovány dle
podmínek stanovených fakultou.
IV. Změny
Podstatné změny ve výstupech, harmonogramu realizace a změny v rozpočtu přesahující 20 %
podléhají schválení děkanem, resp. tajemníkem fakulty; k navrhovaným změnám se musí
vyjádřit pedagog zodpovědný za projekt a řešitel o nich musí informovat s dostatečným
předstihem grantovou referentku fakulty.
V. Závěrečná zpráva a vyhodnocení
Závěrečnou zprávu podává řešitel elektronicky i v listinné podobě k rukám příslušného
proděkana. Vyhodnocení závěrečných zpráv hodnotící komisí probíhá vždy před výběrem
projektů na následující rok. Závěrečná zpráva bude obsahovat zdůvodnění účelného
vynaložení přidělených prostředků a doložení relevantních materiálů, že akce skutečně
proběhla (program, plakát, DVD apod.), v případě schválených změn také vysvětlující
komentář.

doc. Jan Hančil v. r.
rektor

5

