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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ NA PODPORU PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 
 
 

Filozofická fakulta UP 
 vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na: 

podporu vydávání publikací a periodik 
v následujících kategoriích: 

 
 
1. Podpora časopisů vydávaných v češtině a cizích jazycích (dodatečná výzva za rok 2020) 
Projekty jsou určeny redaktorům odborných časopisů publikovaných na FF UP a podporují odborné časopisy 
vydávané na FF UP, české i cizojazyčné. 
Formulář žádosti: Příloha 1. 
Konec řešení (včetně vyúčtování finančních prostředků): 30. 6. 2021 
 
2. Podpora publikací vydávaných v češtině a cizích jazycích (dodatečná výzva za rok 2020) 
Formulář žádosti: Příloha 2. 
Konec řešení (včetně vyúčtování finančních prostředků): 30. 6. 2021 
 
Projekty jsou určeny akademickým pracovníkům FF UP a absolventům DSP na FF UP, kteří obhájili 
disertační práci vynikající kvality (posudky musí být přiloženy). V případě, že absolvent DSP již 
nepůsobí na FF UP, podává žádost jeho bývalý školitel. Vydané publikace musí být přihlášeny do OBD 
za FF UP. Je možné ucházet se pouze o podporu takových publikací, jejichž kategorie je uznávaná 
Metodikou 17+. V kategorii monografií a kolektivních monografií jsou preferovány publikace vydané 
v zahraničí. V tom případě je zapotřebí myslet na nutnost uzavřít licenční smlouvu, což bývá obvykle 
časově náročný proces. V případě monografie musí být k žádosti přiložena kalkulace provedená 
vydavatelem publikace. Kalkulace u externích vydavatelů musí obsahovat DPH ve výši 21 %. Rozpočet 
pro vydání ve Vydavatelství UP zašle na požádání karolina.maresova@upol.cz. Rozpočet pro vydání ve 
Vydavatelství FF UP poskytne lenka.porizkova@upol.cz. Lze žádat o podporu pouze takových titulů, 
které budou dle všech předpokladů publikovány do konce června 2021. Pokud žadatel rozpočet 
nevyčerpá, není zaručeno, že obdrží podporu na následující rok, či že ji obdrží v původní výši. 
 
3. Podpora časopisů vydávaných v cizích jazycích (na rok 2021) 
Projekty jsou určeny redaktorům mezinárodních odborných časopisů publikovaných na FF UP zejména 
v cizích jazycích. V rámci výzvy není možné finančně podpořit periodika publikovaná v českém jazyce.  
Formulář žádosti: příloha 3. 
Doba řešení: 1. 2. 2021 – listopad 2021 (podle platné účetní uzávěrky) 
 
 



 

4. Podpora publikací v zahraničních nakladatelstvích (na rok 2021) 
V rámci výzvy budou podpořeny projekty vydávání cizojazyčných vědeckých výstupů v relevantních 
zahraničních nakladatelstvích. 
Formulář žádosti: příloha 4. 
Doba řešení: 1. 2. 2021 – listopad 2021 (podle platné účetní uzávěrky) 
 
Projekty jsou určeny akademickým pracovníkům FF UP a absolventům DSP na FF UP, kteří obhájili 
disertační práci vynikající kvality (posudky musí být přiloženy). V případě, že absolvent DSP již 
nepůsobí na FF UP, podává žádost jeho bývalý školitel. Vydané publikace musí být přihlášeny do OBD 
za FF UP. Je možné ucházet se pouze o podporu takových publikací, jejichž kategorie je uznávaná 
Metodikou 17+. V kategorii monografií a kolektivních monografií je možné se ucházet pouze o 
podporu publikací vydaných v zahraničí v relevantních nakladatelstvích. Je zapotřebí myslet na 
nutnost uzavřít licenční smlouvu, což bývá obvykle časově náročný proces.  V případě monografie 
musí být k žádosti přiložena kalkulace provedená vydavatelem publikace a harmonogram prací. 
Kalkulace u externích vydavatelů musí obsahovat DPH ve výši 21 %. Lze žádat o podporu pouze 
takových titulů, které budou dle všech předpokladů publikovány do konce listopadu 2021. Pokud 
žadatel rozpočet nevyčerpá, není zaručeno, že obdrží podporu na následující rok, či že ji obdrží 
v původní výši. Ke dni 1. 9. 2021 žadatel předloží hotový rukopis díla a závazné potvrzení nakladatele, 
že dílo bude publikováno do konce listopadu 2021. 
 
Výzva může doznat změn v důsledku modifikací alokované částky ze strany poskytovatele dotace. U všech 
projektů je možné kofinancování z jiných zdrojů. 
 
Deadline pro podání žádostí: Všechny výše uvedené žádosti je třeba podat elektronicky k rukám paní Jany 
Kopečné (jana.kopecna@upol.cz) nejpozději do 13. prosince 2020. 
Výsledky rozhodnutí: Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny nejpozději do 23. 1. 2021. 
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