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Pravidla pro financování aktivit souvisejících s výzkumem na Institutu 

mezinárodních studií FSV UK 

Institut mezinárodních studií FSV UK podporuje vědecko-výzkumnou činnost a 

mobilitu svých akademických pracovníků a doktorandů. Ze svého rozpočtu (tj. 

vzdělávací činnost a PROGRES), institucionálních grantů (například Rozvojové 

projekty či OP VVV), SVV a dalších zdrojů vyčleňuje institut prostředky určené 

k využití na tyto účely. Tyto prostředky jsou nenárokové a jejich výši stanovuje 

ředitel IMS každoročně po schválení rozpočtu fakulty Akademickým senátem FSV 

UK s ohledem na celkové rozpočtové možnosti institutu. Cílem tohoto dokumentu 

je stanovení základních pravidel pro čerpání těchto prostředků. 

Rozhodování o přidělení financí bude založeno na následujících principech: 

 potřebnost – pracovníci IMS pokrývají své výzkumné potřeby z větší části z 

grantových prostředků, výraznější míra financování ze zdrojů IMS je přípustná v 

případě juniorních pracovníků; 

 relevantnost – financovaná aktivita souvisí s výzkumnou činností žadatele či 

výzkumným zaměřením IMS; 

 přidaná hodnota – vynaložené prostředky zvyšují kvalitu výzkumu jednotlivce a IMS 

obecně; obvykle se bude jako výstup očekávat konkrétní publikace či aktivita; 

 hospodárnost – aktivita je spolufinancovaná z dalších zdrojů mimo rozpočet IMS 

(toto není podmínka nutná, ale zvýhodňující při větším objemu požadovaných 

prostředků nebo při větším počtu žádostí). 

 

Podporované aktivity 

O podporu je možné žádat na jakoukoli aktivitu přímo související s výzkumem na 

IMS a s výsledky dedikovanými výhradně na IMS. Typicky se nicméně bude 

jednat o následující aktivity:  

 účast na konferenci (workshopu, semináři) s aktivní účastí;  

 organizace konference, workshopu či semináře;  

 korektury/proofreading připravovaného textu, výjimečně i jeho překlad či podporu 

vydání monografií. 
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Postup při podání žádosti 

Cesty, u nichž se předpokládá maximální výše nákladů do 3.000 Kč, se předkládají 

ke schválení průběžně řediteli IMS. 

Pro ostatní případy jsou v průběhu kalendářního roku stanoveny čtyři termíny pro 

podání žádosti:  

 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince. V odůvodněných případech je možné 

podat žádost i mimo vyhlášené termíny. 

Žádosti obsahující stručné zdůvodnění aktivity předložené k podpoře a 

předpokládanou výší požadované částky se podávají elektronicky sekretariátu (J. 

Žambochová, jitka.zambochova@fsv.cuni.cz), který vede přehled žádostí a čerpání 

prostředků na IMS. Rozhodnutí o financování přijme ředitel IMS na návrh 

zástupce ředitele pro vědu nejpozději do poloviny měsíce následujícího po termínu 

žádosti. Žadatel bude vyrozuměn emailem. 

 

Platnost 

Tato pravidla vstupují v platnost od 1. června 2019. 

 

V Praze, dne XX. května 2019 

 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.  doc. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 

Ředitel IMS     zástupce ředitele IMS pro vědu 

 


