
Základní informace ke 2. kolu soutěže  

univerzitních výzkumných center UK (UNCE) 

 

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže -  http://veda.is.cuni.cz/ (login a 

heslo jsou stejné jako do jiných univerzitních aplikací). 

Termín pro provedení kontroly na odd. vědy: 7. srpna 2018 

Kontaktní osoba na odd. vědy pro soutěž UNCE: Eva Horníčková 

Termín pro podání projektu: 14. srpna 2017 16:00 

Výsledky soutěže 16. listopadu 2017 

Zahájení řešení: 1. ledna 2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumenty: 

Opatření rektora 43/2017 Zásady Univerzitních výzkumných center - 

http://www.cuni.cz/UK-8330.html 

Manuál – pro předkladatele – viz příloha tohoto emailu, aktuality OV 

(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html) či přímo v aplikaci pro podávání projektů. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Soutěžní podmínky 

Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, 

v nichž řešitelé již prokazatelně dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků. 

Max. doba trvání projektu: 6 let 

Řešitelský kolektiv: 

 řešitelé - senioři AP či VP s úvazkem na UK min. 0,75, jeden z nich vždy hlavní 

řešitel (jako hlavní může být pouze u jednoho centra) 

 řešitelé-junioři AP či VP s titulem Ph.D. či Th.D. avšak nejdéle do konce osmého 

kalendářního roku následujícího po roce obdržení titulu (odečítá se doložená 

mateřská a rodičovská dovolená a výkon vojenské služby); můžou být uvedeni i 

budoucí zaměstnanci UK 

 ostatní AP a VP (uvádí se pouze absolutním počtem a v přepočtu na celé úvazky) 

 studenti doktorských programů (uvádí se pouze absolutním počtem a v přepočtu na celé úvazky) 

 techničtí a odborná pracovníci (uvádí se pouze absolutním počtem a v přepočtu na celé úvazky) 

Min. tým pro Humanitní a společenské vědy: 2 senioři a 5 juniorů 

http://veda.is.cuni.cz/
http://www.cuni.cz/UK-8330.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html


Finanční podmínky 

Max. rozpočet na jeden rok řešení 8 mil. Kč. 

Položky rozpočtu: 

 mzdové náklady 

 zákonné odvody 

 náklady na investice (pouze do 3. roku trvání centra, max. 20% celkového rozpočtu 

centra) 

 provozní náklady a služby 

 stipendia 

 doplňkové a režijní náklady – max. 20% z přímých nákladů bez investic (dle opatření 

děkana 22/2016 je režie stanovena na 19%) 

 

Mzdové náklady pro juniory 

Max. částka podpory ze strany UK je 20 000 při úvazku 1,0. Může činit max. polovinu 

mzdy garantované celkové minimální mzdy juniorských pracovníků. Do garantované 

minimální mzdy se zahrnuje pouze tarif a osobní ohodnocení z prostředků rozpočtu centra a 

dalších mzdových prostředků vyplácených z libovolných zdrojů. 

Návrh projektu  

(jednotlivé části mají stanoven max. počet znaků, vše je vidět pod znakem „?“ v aplikaci) 

 Název, anotace (ČJ + AJ) 

 Popis projektu v AJ (cíle, postupy, výstupy) 

 Specifikace pracoviště, popis vybavení 

 Údaje o řešitelích – CV + publikační činnost za posledních 5 let (3-5 publikací, 

publikační činnost by měla být evidována v OBD, v záznamu OBD by měl být odkaz 

na plný text, případně plný text přiložen, pokud to nelze dát do OBD, pak lze text či 

odkaz přiložit pomocí tlačítka Přidat citaci; pokud nelze zajistit poskytnutí plného 

textu publikace pak je potřeba napsat na unce@ruk.cuni.cz); všichni musí mít ORCID. 

 

Aplikace má průběžnou kontrolu připravovaného návrhu a rovněž je možné návrh projektu 

kdykoliv stáhnout do formátu pdf. 

 

Po odevzdání návrhu projektu připojí do aplikace stanovisko děkan. 

 

Stránka projektů UNCE na UK - http://www.cuni.cz/UK-3761.html 

 

mailto:unce@ruk.cuni.cz
http://www.cuni.cz/UK-3761.html

