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Úvod  
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dne 20. září 2012 se v prostorách BEST WESTERN Hotel Prachárna  

u Olomouce konala konference s názvem Mezinárodní mobilita  

a spolupráce na VŠ, na níž bylo během celého dne prosloveno patnáct 

příspěvků s tematikou mobility a kooperace se zahraničními státy.  

 

Přednášející pocházeli nejen z řad institucí a center, které podporují 

mezinárodní spolupráci a mobilitu, ale také z Univerzity Palackého 

v Olomouci, a svými příspěvky informovali auditorium o programech 

podporujících mezinárodní mobilitu a spolupráci.  

 

Závěr konference pak patřil prezentacím projektů z humanitních  

a přírodovědných oborů Univerzity Palackého v Olomouci, které úspěšně 

propojují vědecké poznatky, zahraniční spolupráci  

a vynikající výsledky při řešení projektů financovaných ze strukturálních 

fondů Evropské unie.  

 

 

Výsledkem této akce je právě tento sborník, proto doufáme, že Vám bude 

inspiračním zdrojem k nalézání nových možností zahraniční spolupráce na 

VŠ.  

 

Jednotlivé příspěvky (v původní podobě) ve sborníku jsou řazeny podle toho, 

v jakém pořadí byly na konferenci předneseny.  

 

Úvodního slova se ujal prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. 

h 
Aktivity 
projektu  
 

Semináře 

 

Konference 

 

Konzultace  

 

Informační 

platforma 

http://www.psup.cz/

centrum 

 

 

 

Nebojte se 

mobilit  

aneb Možnosti 

zahraniční 

spolupráce 

Databáze mezinárodních sítí a projektů 

 
 

 

Název Mezinárodní bilaterální smlouvy o spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci  

Vyhlašoval Univerzita Palackého v Olomouci 

Zaměření mobilita 

Web http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-zahranicnich-

vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/ 

 

Název Erasmus – Lifelong Learning Program  

Vyhlašoval Evropská komise 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=34&  

 

Název Comenius – Lifelong Learning Program 

Vyhlašoval Evropská komise 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19&  

 

Název Jean Monnet  Lifelong Learning Program  

Vyhlašoval Evropská komise 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=83&  

 

Název Grundtvig – Lifelong Learning Program  

Vyhlašoval Evropská komise 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&  

 

 

http://www.psup.cz/centrum
http://www.psup.cz/centrum
http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-zahranicnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/
http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-zahranicnich-vztahu/oddeleni-zahranicnich-vztahu/
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=34&
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19&
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=83&
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=63&
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Technologická řešení pro neziskové organizace  

 

 

 

 

 

    

 

 

Název Mezinárodní smlouvy MŠMT – VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ  

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mobilita 

Web http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=160  

 

Název Mezinárodní smlouvy MŠMT – KVÓTY 

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mobilita 

Web http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yes  

 

Název Eureka CZ  

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mezinárodní spolupráce 

Web http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-

1/program-eureka-cz-lf 

 

Název COST CZ 

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mezinárodní spolupráce 

Web http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-

1/program-cost-cz-ld-1 

 

Název INGO II  

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mezinárodní spolupráce 

Web http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-

1/program-ingo-ii-lg 

 

Název EUPRO II  

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mezinárodní spolupráce 

Web http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-

1/program-eupro-ii-le 

 

Název Kontakt II  

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mezinárodní spolupráce 

Web http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-

1/program-kontakt-ii-lh 

 

Název AKTION Česká republika – Rakousko 

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=189&  

 

Název CEEPUS 

Vyhlašoval MŠMT 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-

folder&project_folder_id=15&  

 

 

 

 

 

 

 

Přivítání 

účastníků, 
představení 

projektu OP VK 
„Centrum 
vzdělávacích 

aktivit 
zahraniční 

spolupráce“  
 
prof. PhDr. 

Bohuslav Hodaň, 
CSc. 

 

 

 

Milé kolegyně, vážení kolegové. 

 

Je pro mne příjemnou příležitostí přivítat vás v tomto počtu jménem 

Projektového servisu Univerzity Palackého na dnešní konferenci, zaměřené 

na problematiku mezinárodní mobility a spolupráce na vysokých školách.  

Projektový servis Univerzity Palackého je zařízení univerzity, zřízené 

jako informačně poradenské centrum poskytující konzultace a asistenční 

služby v oblasti mobility, podávání grantů a vyhledávání dotačních možností. 

Mezi hlavní činnosti tohoto pracoviště patří: 

• komplexní služby pro předkladatele projektů,  

• projektové poradenství,  

• administrativní a finanční vedení projektů,  

• vzdělávání, lektorování, 

• mobilita.  

Na první pohled se zdá, jakoby tématika dnešní konference byla 

spojena s dobou před dvaceti lety, kdy se možnosti s ní spojené začaly v naší 

části Evropy otevírat. Praxe však ukazuje, že se stále setkáváme s četnými 

problémy různého charakteru. Je to sice s podivem, ale stále přetrvává 

skutečnost, že na některých fakultách není dostatečný zájem o účast 

v mezinárodních programech, nedokážeme, nebo jen s velkými obtížemi, 

čerpat evropské finance, které máme k dispozici, je známo, že některé 

projekty jsou svým obsahem, mírně řečeno, problematické, některé projekty 

se překrývají, a to nemluvím o korupci, ke které i v této oblasti dochází. 

Důvodů tohoto stavu je jistě celá řada, ale z těch, které se nás přímo týkají, 

to jistě jsou: 

- neznalost organizací, které v oblasti mezinárodní spolupráce přímo 

působí, 

- malá informovanost o programech, které jsou v rámci mezinárodní 

spolupráce vyhlašovány, 

- administrativní náročnost některých programů, 

- problém spojit akademickou činnost s činností manažerskou apod. 

- Všechny tyto problémy souvisí nejen s  problematikou odpovídajícího 

soustavného vzdělávání akademických i neakademických pracovníků 

vysokých škol v oblasti mezinárodní spolupráce a  mobility těchto 

pracovníků, ale i s  předkládáním společných vědeckých, 

vzdělávacích, rozvojových a jiných projektů. 

   

 

 

 

 

http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=160
http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yes
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-eureka-cz-lf
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-eureka-cz-lf
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-cost-cz-ld-1
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-cost-cz-ld-1
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-ingo-ii-lg
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-ingo-ii-lg
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-eupro-ii-le
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-eupro-ii-le
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-kontakt-ii-lh
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-kontakt-ii-lh
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15&
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Název Stipendia BYHOST do Bavorska  

Vyhlašoval Státní ministerstvo pro vědu, výzkum a umění Německo 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://www-cgi.uni-

regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/wirueberuns.shtml  

 

Název Stipendia programu Copernicus  

Vyhlašoval COPERNICUS e.V. 

Zaměření mobilita 

Web http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/  

 

Název HESP MOBILITY PROGRAMME  

Vyhlašoval Open Society Institute Maďarsko 

Zaměření mobilita 

Web http://www.soros.org/initiatives/hesp/focus/mobility/grants/student  

 

Název IAESTE  

Vyhlašoval IAESTE International (The International Association for the Exchange 

of Students for Technical Experience) 

Zaměření mobilita 

Web http://www.iaeste.cz/  

 

Název ELSA  

Vyhlašoval ELSA (The European Law Students´ Association) 

Zaměření mobilita 

Web http://www.elsa.cz/page/0/  

 

Název Stáže Studentenservice international  

Vyhlašoval Nadace Robert Bosch Stiftung ve spolupráci s Německou ústřední 

studentskou správou 

Zaměření mobilita 

Web http://www.studentenwerke.de/  

 

Název Open Society Fund: The HMC Projects in Central and Eastern 

Europe 

Vyhlašoval Open Society Fund 

Zaměření mobilita 

Web http://osf.cz/cz/programove-oblasti/stipendia/ 

 

Název Stáže v institucích Evropské unie  

Vyhlašoval Evropská komise 

Zaměření mobilita 

Web http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab5  

 

Název GFPS-CZ – praktika a stipendia  

Vyhlašoval Sdružení GFPS-CZ 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web http://gfps.cz/cz/  

 

Název CERN - studijní a pracovní programy  

Vyhlašoval CERN 

Zaměření mobilita, mezinárodní spolupráce 

Web https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1  

 

 

 

 

 

Název Letní univerzita francouzské filozofie  

Vyhlašoval Nadace Jana Husa 

Zaměření mobilita 

Web http://www.vnjh.cz/letni-universita-francouzske-filosofie 

 

Název ECSITE European Network of Science Centres and Museums  

Vyhlašoval ECSITE 

Zaměření mezinárodní spolupráce 

Web http://www.ecsite.eu  

 

Název EMBO – European Molecular Biology Organization  

Vyhlašoval EMBO 

Zaměření mobilita a mezinárodní spolupráce v oblasti molekulární biologie a 

příbuzných oborů 

Web http://www.embo.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přivítání 

účastníků, 
představení 

projektu OP VK 
„Centrum 
vzdělávacích 

aktivit 
zahraniční 

spolupráce“  
 
prof. PhDr. 

Bohuslav Hodaň, 
CSc. 
 

  V reakci na nutnost vzdělávání akademických i neakademických 

pracovníků vysokých škol v oblasti mezinárodní spolupráce se vzdělávacími  

a vědeckými institucemi v řešení společných úkolů, bylo v rámci Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na půdě PSUP vytvořeno 

Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce. Projekt byl zahájen  

k  1. 9. 2010 s předpokládaným ukončením k 31. 8. 2013. 

Hlavní cíl projektu:  

Vytvoření celouniverzitních odborných kurzů a uspořádání 

celorepublikových konferencí s cílem seznamování cílové skupiny 

s možnostmi mezinárodní spolupráce se vzdělávacími a vědeckými 

institucemi v řešení společných úkolů. 

Dílčí cíle projektu: 

- vytvoření kompletní databáze možných programů a projektů 

odpovídajících cílové skupině, 

- sestavení přehledu základních informací o všech zemích EU  

a podmínkách pobytu a práce v nich, 

- vytvoření databáze kontaktů obdobných pracovišť zabývajících se 

mezinárodní spoluprací v jednotlivých zemích, 

- vzdělávání v oblasti vyhledávání dotačních možností, vyhledávání 

kontaktů na zahraniční instituce, školení ve zpracovávání projektových 

žádostí atp. 

Cílová skupina: 

Akademičtí a neakademičtí pracovníci vysokých škol v počtu min. 120 osob.  

Důvod: 

I když mají členové cílové skupiny velmi dobré kvalifikační 

předpoklady pro uplatnění na mezinárodní úrovni, i když si uvědomují 

význam a smysl mezinárodní spolupráce, je celá tato oblast spolupráce pro 

ně značně nepřehledná, obtížně se orientují ve spektru mezinárodních 

programů a sítí, nemají dostatečné zkušenosti v práci s informacemi  

o dotačních titulech, ve vyhledávání možností uplatnění atp.  

Formy podpory cílových skupin: 

- soubor celouniverzitních kurzů (zásadní informace o všech možnostech 

zahraniční spolupráce – stáže, mezinárodní projekty, přednášky, …), 

- informační portál projektu (aktualizované informace o výzvách, 

kontaktech, legislativních změnách, …), 

- informační brožura (informace o projektu, mezinárodní mobilitě, …), 

 

 
 

 

 

http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/wirueberuns.shtml
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/wirueberuns.shtml
http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/
http://www.soros.org/initiatives/hesp/focus/mobility/grants/student
http://www.iaeste.cz/
http://www.elsa.cz/page/0/
http://www.studentenwerke.de/
http://osf.cz/cz/programove-oblasti/stipendia/
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab5
http://gfps.cz/cz/
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1
http://www.vnjh.cz/letni-universita-francouzske-filosofie
http://www.ecsite.eu/
http://www.embo.org/


 

 

8 

 

 

Nebojte se mobilit aneb  

Možnosti zahraniční  

spolupráce  

Nebojte se mobilit aneb  

Možnosti zahraniční  

spolupráce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebojte se mobilit  

aneb  

Možnosti 

zahraniční 

spolupráce 

Přivítání 

účastníků, 
představení 

projektu OP VK 
„Centrum 
vzdělávacích 

aktivit 
zahraniční 

spolupráce“  
 
prof. PhDr. 

Bohuslav Hodaň, 
CSc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

- elektronický bulletin (pro klienty centra – informace o aktualitách, 

příležitostech v mezinárodních projektech a sítích), 

- osobní konzultace, 

- konference. 

Po ukončení projektu zůstane Centrum jako složka Projektového 

servisu UP a bude pokračovat ve svých aktivitách. 

Klíčové aktivity: 

KA 1 Sestavení databází (srpen 2010 až březen 2011): 

Vytvoření tří provázaných databází a jejich umístění na informačním portálu: 

  

„Databáze mezinárodních sítí a projektů“ 

 

Mezinárodní bilaterální smlouvy o spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci 

Vyhlašovatel: Univerzita Palackého v Olomouci, zaměření: mobilita 

Erasmus – Lifelong Learning Program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce  

Comenius – Lifelong Learning Program 

Vyhlašovatel Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Jean Monnet – Lifelong Learning Program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Grundtvig – Lifelong Learning Program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

SVES – Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání – Lifelong Learning 

Program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Erasmus Mundus 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita  

Tempus IV 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

SCIEX-NMS ch – Fond na stipendia 

Vyhlašovatel: Program švýcarsko-české spolupráce, zaměření: mobilita  

a mezinárodní spolupráce 
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Nebojte se mobilit aneb  

Technologické centrum  

národní informační centrum pro evropský výzkum, 

lze zde najít také aktuality z oblasti mezinárodní 
spolupráce a mobility 

 

http://www.tc.cz/cs 

 

CORDIS 

informační služba EU pro výzkum 

 a vývoj – oficiální zdroj informací 

 o výzvách k předkládání návrhů zveřejněných v 
rámci sedmého rámcového programu (7. RP) 

 

http://cordis.europa.eu 

 

Univerzita Palackého v Olomouci – Oddělení 
zahraničních vztahů 

informace o studiu  

v zahraničí, o možnostech zahraničních stipendií, 

pomoc  

při vyplňování žádostí, poskytování  

adres osob a institucí, které působí  
v resortu vysokého školství 

koordinace programu Evropské unie 

 – Erasmus, informace o dalších programech EU, 

včetně informací  

o kreditním systému ECTS, zajišťování organizace 

studentských  

a učitelských výměnných pobytů  
v rámci programu Erasmus 

 

http://www.upÚvod  
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dne 20. září 2012 se v prostorách BEST WESTERN Hotel Prachárna  

Víc hlav víc ví  
 

Program Spolupráce – 7. Rámcový program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mezinárodní spolupráce 

Program Lidé – 7. Rámcový program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Myšlenky – 7. Rámcový program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mezinárodní spolupráce 

Kapacity – 7. Rámcový program 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mezinárodní spolupráce 

EEA/Norwegian FMP 

Vyhlašovatel: Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska, 

zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Mezinárodní smlouvy MŠMT – Výběrová řízení 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mobilita 

Mezinárodní smlouvy MŠMT – Kvóty 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mobilita 

Eureka CZ 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mezinárodní spolupráce 

COST CZ 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mezinárodní spolupráce 

INGO II 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mezinárodní spolupráce 

EUPRO II 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mezinárodní spolupráce 

Kontakt II 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mezinárodní spolupráce 

AKTION Česká republika – Rakousko 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

CEEPUS 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Dvoustranné spolupráce MŠMT 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu  

a vývoji 

Vyhlašovatel: MŠMT, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 
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Možnosti zahraniční  

 

spolupráce  
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Jihomoravské centrum pro 

vědeckou mobilitu 

aktuality z oblasti mobility vědecko-

výzkumných pracovníků 

 

http://www.jcmm.cz/cz/aktuality.html 

 

Europa – portál Evropské unie  

informace o stážích a pracovních 

příležitostech u orgánů a institucí EU 

http://europa.eu/about-eu/working-eu-
institutions/index_cs.htm 

 

Práce v jiné zemi EU 

 

praktické informace pro osoby 
pracující v zahraničí 

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm 

 

Study-X 

informačně poradenské centrum 

Univerzity Karlovy, možnost 

mezinárodních spoluprací a mobilit, 
vyhledávání dle předmětu zájmu 

 

http://www.cuni.cz/UK-467.html 

 

Informační centrum neziskových 
organizací, o.p.s.  

přehled grantových a dotačních 
programů 

 

http://www.neziskovky.cz/clanky/508/granty 

 

Eurodesk 

evropská síť pro mládež, možnosti 

mezinárodní spolupráce a studia 

 

http://www.eurodesk.cz 

 

GOABROAD 

nabídky zahraničního studia, 
jazykových škol, pracovní inzerce 

 

 

http://www.goabroad.com 

 

 

 

 

 

OP přeshraniční spolupráce (dříve INTERREG) 

Vyhlašovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, zaměření: mezinárodní 

spolupráce 

EUROCORES 

Vyhlašovatel: European Science Foundation, zaměření: mezinárodní 

spolupáce 

Bilaterální spolupráce Grantová Agentura ČR 

Vyhlašovatel: GAČR, zaměření: mezinárodní spolupráce 

International Visegrad Fund 

Vyhlašovatel: International Visegrad Fund, zaměření: mezinárodní 

spolupráce 

Fulbright programme 

Vyhlašovatel: Fullbrightova nadace, zaměření: mobilita  

a mezinárodní spolupráce 

Stipendia a projekty Česko-německého fondu budoucnosti 

Vyhlašovatel: Česko-německý fond budoucnosti, zaměření: mobilita  

a mezinárodní spolupráce 

Stipendia Německé spolkové nadace pro životní prostředí 

Vyhlašovatel: Německá spolková nadace pro životní prostředí a Česko-

německý fond budoucnosti, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Stipendia Herderova institutu 

Vyhlašovatel: Herderův institut, zaměření: mobilita a mezinárodní 

spolupráce 

Stipendia BYHOST do Bavorska 

Vyhlašovatel: Státní ministerstvo pro vědu, výzkum a umění Německo, 

zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Stipendia programu Copernicus 

Vyhlašovatel: Copernicus, e. V., zaměření: mobilita 

HESP MOBILITY PROGRAMME 

Vyhlašovatel: Open Society Institute Maďarsko, zaměření: mobilita 

IAESTE 

Vyhlašovatel: IAESTE International (The International Association for the 

Exchange of Students for Technical Experience), zaměření: mobilita 

ELSA 

Vyhlašovatel: ELSA (The European Law Students´ Association), zaměření: 

mobilita 

Stáže Studentenservice international 

Vyhlašovatel: Nadace Robert Bosch Stiftung ve spolupráci s Německou 

ústřední studentskou správou, zaměření: mobilita 

 

 

Během seminářů 
se nenudíme…  

Aktivity 
projektu  
 

Semináře 

 

Konference 

 

Konzultace  

 

Informační 

platforma 

http://www.psu

p.cz/centrum 
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http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
http://www.cuni.cz/UK-467.html
http://www.neziskovky.cz/clanky/508/granty
http://www.eurodesk.cz/
http://www.goabroad.com/
http://www.psup.cz/centrum
http://www.psup.cz/centrum
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Open Society Fund: The HMC Projects in Central and Eastern Europe 

Vyhlašovatel: Open Society Fund, zaměření: mobilita 

Stáže v institucích Evropské unie 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita 

GFPS-CZ – praktika a stipendia 

Vyhlašovatel: Sdružení GFPS-CZ, zaměření: mobilita a mezinárodní 

spolupráce 

CERN – studijní a pracovní programy 

Vyhlašovatel: CERN, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Culture – mezinárodní projekty z oblasti kultury 

Vyhlašovatel: Evropská komise, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Výzkumná stipendia Romana Herzoga 

Vyhlašovatel: Nadace Alexander von Humboldt-Stiftung ve spolupráci  

s nadací Gemeinnützige Hertie-Stiftung, zaměření: mobilita 

UNESCO stipendia pro vědecké pracovnice 

Vyhlašovatel: Nadace společnosti L´Oréal, zaměření: mobilita a mezinárodní 

spolupráce 

Nadace Sophia 

Vyhlašovatel: Nadace Sophia, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 

Vyhlašovatel: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, zaměření: 

mobilita 

Nadace Český hudební fond 

Vyhlašovatel: Nadace Český hudební fond, zaměření: mobilita 

Nadace Český literární fond 

Vyhlašovatel: Nadace Český literární fond, zaměření: mobilita 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 

Vyhlašovatel: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, zaměření: 

mobilita 

Letní univerzita francouzské filozofie 

Vyhlašovatel: Nadace Jana Husa, zaměření: mobilita 

ECSITE European Network of Science Centres and Museums 

Vyhlašovatel: ESCITE, zaměření: mezinárodní spolupráce 

EMBO – European Molecular Biology Organization 

Vyhlašovatel: EMBO, zaměření: mobilita a mezinárodní spolupráce 
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„Databáze základních informací o pobytu v zemích EU“  

 

V databázi jsou uloženy všechny základní informace týkající se pobytu 

v zemích Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 

Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Britanie). 

„Databáze kontaktů“  

 

V databázi jsou abecedně uvedeny všechny instituce, zabývající se 

podporou mezinárodní spolupráce a mobility: 

Akademická informační agentura 

Akademické informační agentury 

Akademie věd ČR 

CORDIS 

CZELO (Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu) 

Česká centra 

eDOTACE 

EUlisses 

Euraxess Brno 

Euraxess ČR 

Euraxess – Portál pro mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků 

Eures ČR 

Eures – Evropský portál pracovní mobility 

Eurodesk 

Euroguidance 

Europa – portál Evropské unie 

European Mobility 

GOABROAD 

Grantová agentura ČR 

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. 

Jihomoravské centrum pro vědeckou mobilitu 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

Národní informační centrum pro mládež (NICM) 

Portál o školství a vzdělávání 

Study-X 

Technologické centrum 

UNESCO 

UPOL – oddělení zahraničních vztahů 
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KA 2 Tvorba anotací a podkladů vzdělávacích kurzů (září 2010 až 

srpen 2013): 

Tvorba anotací plánovaných kurzů, podrobné rozpisy jednotlivých 

kurzů, vytvoření studijních materiálů k jednotlivým kurzům. Vše je umístěno 

na webových stránkách Centra, studijní materiály jsou volně ke stažení. Do 

současnosti již byly vypracovány všechny materiály.  

KA 3 Spuštění informačního portálu (září 2010 až březen 2011): 

Vytvoření informačního portálu jako významného vzdělávacího  

a komunikačního kanálu mezi řešiteli projektu a klienty centra. Obsah: 

- Informace o kurzech a konferencích 

- Studijní materiály 

- Prezentace ze školení 

- Informace o projektu, jeho realizaci a řešitelském týmu 

- Aktuální verze vzniklých databází 

- Aktuality v mezinárodní spolupráci 

- Aktuality v mezinárodní mobilitě 

- Výsledky průběžných evaluací 

- Elektronický informační bulletin 

- Dotazník spokojenosti 

Portál byl spuštěn podle plánu a je průběžné inovován a doplňován. 

KA 4 Spuštění a provoz Centra vzdělávacích aktivit zahraniční 

spolupráce (duben 2011 – srpen 2013): 

Zahájení provozu Centra po dokončení všech tří databází a spuštění 

informačního portálu bylo v souladu s plánem – poskytování informací, 

realizace vzdělávacích kurzů, uspořádání konferencí. Výstupy: 

- Informační elektronický bulletin 

- Informační brožura 

- Informační a propagační materiály 

- Databáze podpořených klientů 

- Konference 
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KA 5 Vzdělávací kurzy (duben 2011 až srpen 2013): 

Uspořádání dvanácti kurzů, z nichž polovina je zaměřena na humanitní 

obory, polovina na přírodovědné obory. 

Dosud realizované akce: 

7. RP: Akce Marie Curie, EURAXESS, granty ERC  

Zaměstnávání zahraničních vědeckých pracovníků na UPOL 

Fulbrightova stipendia 

OP VK 2.3 – podpora mezinárodní spolupráce a mobility 

OP LZZ – Mezinárodní spolupráce 

VISEGRAD FUND 

MŠMT – odd. mezinárodní spolupráce (COST, EUPRO, KONTAKT, EUREKA, 

INGO) 

Odd. pro zahraniční vztahy UP 

EURAXES  

CEEPUS, AKTION, Fond pro stipendia SCIEX (ČR – Švýcarsko), FM 

EHP/Norska 

GRUNDTVIK 

ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, TEMPUS 

OP VK se zaměřením na zahraniční spolupráci a mezinárodní mobilitu 

Počet plánovaných kurzů již byl naplněn, do budoucna se 

předpokládají další akce na základě zájmu klientů. 

KA 6 Hodnocení a evaluace práce Centra a poskytování služeb ze 

strany klientů (duben 2011 – srpen 2013): 

Nutnost zpětné vazby si vynutila vytvoření evaluačních dotazníků  

a jejich statistické vyhodnocení: 

2 průběžné evaluační dotazníky 

Evaluace dvanácti kurzů 

12 evaluačních zpráv 

Tematika, kterou se na této konferenci zabýváme, se těsně dotýká 

problematiky partnerství. Pochopitelně nejen na národní, ale i mezinárodní 

úrovni. To souvisí s hledáním partnerů pro různé aktivity a s problémy, které 

to s sebou přináší. 
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V uplynulých týdnech jsme provedli výzkum, týkající se problémů 

přípravy a realizace projektů se zaměřením na tzv. evropské projekty 

(vzdělávací, výzkumné, rozvojové i investiční). Výzkum má charakter 

případové studie, založené na rozhovoru ohniskové skupiny, jehož výsledky 

byly zpracovány softwarem Atlas.ti.6.2. Smíšenou ohniskovou skupinu tvořilo 

osm záměrně vybraných žen a mužů s rozsáhlými zkušenostmi v účasti  

i vedení různých projektů. Celý rozhovor, realizovaný ve dvou po týdnu po 

sobě následujících etapách, byl nahráván v profesionálním nahrávacím studiu 

univerzity. Doslovný zápis rozhovoru, zpracovaný na čtyřiceti stranách textu, 

byl analyzován a stěžejní problémy okódovány.  

Soupis kódů, pro které jsou v naprosté převaze použity v rozhovoru 

užívané termíny (jen výjimečně jde o umělé konstrukty), označuje hlavní 

problémy a dává tak základní informaci o složitosti celé problematiky.  

Pro účely této konference byla z celého výzkumu vybrána pouze 

problematika „partnerství“ a problémů s ním spojených. Složitost této 

problematiky přitom dokumentuje fakt, že pouze pro tuto oblast bylo 

vytvořeno celkem 50 kódů. 

Není možné se výsledky výzkumu zabývat podrobně, uvedu jen 

některé vykazované zkušenosti zúčastněných pracovníků. 

Volba partnerů spolupracujících na projektu je přímo svázána s nadějí 

na jeho úspěšnou realizaci. Příbuzná pracoviště se většinou jistě znají, ale 

znalost pracoviště ještě neznamená znalost jednotlivců na daném pracovišti 

působících. Jenže právě ti jedinci jsou potom těmi konkrétními partnery, 

spolupracovníky. Ze zkušeností vyplývá, že event. pořizované databáze 

pracovišť nemají stejnou informační hodnotu jako event. databáze 

potencionálních spolupracovníků – jednotlivců. Zkušenosti ukazují, že právě ti 

osobně známí jedinci vykazují v  praxi větší ztotožnění se s projektem a větší 

zodpovědnost, než spolupracovníci neznámí, vybraní ad hoc. Preference 

výběru známých pracovníků je spojena s menší možností nějakých úniků  

a různých negativních jevů, poněvadž se vzájemně respektují a mají stálou 

snahu „zachovat si tvář“.  Neznalost partnera je z těchto důvodů velmi často 

spojena s  kontraproduktivností. Motivace k odvádění poctivé práce se také 

může stát problematičtější v případě, že v pracovním okolí partnera převládá 

etika „vykazovačství“ (převládání formy nad obsahem). 

Nutnost partnerů v realizovaných projektech lze zdůvodnit dvěma 

způsoby:   

-  formální důvod: požadavek zadavatele,   
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odborný důvod: skutečnost, že každé pracoviště má svoje specifika, kterými 

může významně pozitivně ovlivňovat pracoviště jiné; rozšiřuje se střetávaní 

myšlenek, výměna názorů na problémy a způsoby jejich řešení atd.   

Aby byla spolupráce s partnerem skutečně efektivní, je nutno 

přenesením maximální odpovědnosti za konkrétní svěřené úkoly, za 

hospodaření se svěřenou částkou apod. dosadit partnera do role 

rovnoprávného pracovníka, spoluodpovídajícího za řešení projektu. To je 

ovšem problém hlavního řešitele projektu a jeho řešení je tím snazší, čím 

více spolupracovníky zná. 

Závažným problémem je rozdělování/přidělování rolí pracovníkům 

partnerského pracoviště. Je spojeno s následujícími otázkami: Lze ovlivnit 

rozdělení rolí u partnera? Dochází k rozdělení rolí záměrně, nebo náhodně?  

Má hlavní řešitel šanci to ovlivnit?  

Každá role v  projektovém týmu je spojena s  konkrétními činnostmi  

a z nich vyplývajícími povinnostmi. Problémy jsou spojeny s  rozdělováním 

rolí a povinností, poněvadž by měly být v ideálním případě v souladu 

s odbornými a osobnostními možnostmi spoluřešitelů, resp. partnerů. 

Neměly by tedy být rozdělovány náhodně. 

K rozdělování rolí dochází po „zaangažování“ lidí do týmu, přičemž 

jsou dvě možnosti:  

-  zařazení do týmu na základě předpokládané  role (apriorní výběr lidí podle 

rolí), nebo  

-  přidělení role po zařazení do týmu.  

Některé agentury vyžadují přesný popis role, funkce, spojený 

s konkrétním jménem, některým agenturám naopak stačí pouze obecné 

zadání řešitelského týmu s využitím pojmů řešitel, garant apod.  

Je zřejmé, že první možnost je efektivnější, poněvadž hlavní řešitel 

počítá předem s určitou rolí, pro kterou má vybraného spolupracovníka a vše 

dá do souladu s přihláškou a harmonogramem. Ve druhém případě prakticky 

skládá řešitelský tým až po podpisu smlouvy, což se jeví z hlediska 

úspěšnosti projektu jako méně vhodné. V obou případech však jde celý 

problém na vrub hlavního řešitele. 

Situace s přidělováním rolí je jistě snazší na vlastním řešitelském 

pracovišti. Ze zkušeností vyplývá, že nezná-li řešitel dostatečně partnerské 

pracoviště, může někdy dojít k situaci, že svoje „kvality“ dá potenciální 

partner najevo tím, že se zaštítí různými jmény, organizacemi apod. 
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De facto se tak skryje za někoho jiného, aniž by nějak vyjádřil kvalitu 

vlastního pracoviště. Tím pochopitelně může vzniknout značný problém.   

Rozdělování partnerských rolí je velmi významné, naráží ale na 

problémy, vyplývající jak ze znalosti či neznalosti dotyčného pracoviště, tak 

z možností spolupráce. Zkušenosti ukazují, že je nutné, aby hlavní řešitel 

přiděloval role sám, nebo ve spolupráci s vedoucím pracoviště, garantem 

partnera. Konkrétní situace je přitom značně závislá na druhu projektu.  

V každém případě ale musí být maximální vliv hlavního řešitele. 

Je obtížné v průběhu projektu připouštět výměnu pracovníků. Je to 

totiž nutně spojeno s  problémy, které vyplývají z neznalosti problematiky, 

nedostatečnosti kompetencí zastupujících pracovníků, obtížné 

vymahatelností svěřených úkolů apod., což má pochopitelně za následek 

ohrožení projektu. 

Možné řešení těchto problémů vidí respondenti ve finanční motivaci.  

Ta je ale značně problematická. Obvykle je obsah práce jednotlivých 

pracovníků vyjádřen konkrétním úvazkem. Důsledkem je skutečnost, že 

pracovník pobírá odměnu bez ohledu na kvalitu vykonané práce (snižování 

úvazku, resp. vyřazování z projektu bývá v některých případech dosti 

složité). Proto, jak ze zkušeností vyplývá, je preferováno odměňování podle 

plnění dané role, podle vykonané práce. Zdá se, že existující doplňování 

rozpočtů pracovišť skrze projekty bez ohledu na jejich odborný obsah hovoří 

spíše pro pevné úvazky. Přitom je však odměňování za skutečně odvedenou 

práci přehlednější, efektivnější.  

Zkušenosti ukazují na problém rozdělování financí mezi řešitelská  

a partnerská pracoviště.  Tento problém je spojen s otázkou: Mají mít 

partneři vlastní rozpočet, za který zodpovídají, nebo ne? Převládající názor 

ukazuje na možnost finanční samostatnosti partnera jen v případě velmi 

známých partnerů. U méně známých nemusí být čerpání v souladu  

s odvedenou prací.  

V  souvislosti s  těmito problémy respondenti zdůrazňují, že řešení 

veškeré problematiky vyplývající ze spolupráce s  partnerským pracovištěm 

je v  hlavím řešiteli projektu. Jeho role ovšem musí být podepřena i dobrou 

spoluprací s  garantujícím pracovníkem partnera. 

Z rozhovoru vyplývá, že partnerství je pro projekt velmi nutné  

– nejenže zvyšuje možnost přijetí projektu, ale i jeho úspěšnost (důvody viz 

výše). Problémem je ale počet partnerů.  
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Je zřejmé, že s počtem partnerů narůstá koordinační náročnost, při 

velkém množství partnerů je téměř nemožná koordinace.  

Častým důsledkem bývá neplnění úkolů, což se přenáší do stavu, 

kdy v podstatě vše musí řešit řešitelské pracoviště. Velký počet partnerů je 

tedy nefunkční) – zkušenosti se přiklánějí k názoru, že více partnerů než 

dva, je moc. 

Často se do problematiky spolupráce s partnerskými pracovišti 

dostávají i problémy přicházející z vnějšku. V této souvislosti jsou 

zmiňovány např. nenadálé změny akreditačního stavu partnerského 

pracoviště apod. (Nejen v tomto smyslu však působení úřednického 

selekčního aparátu akreditační komise vyvolává řadu otázek.) 

Problematika spolupráce s  partnerskými pracovišti se pochopitelně 

prohlubuje v případě zahraničních partnerů. Je opět spojena s jejich 

znalostí, která pochopitelně většinou nemůže být stejná jako u partnerů 

domácích. Zkušenosti ukazují, že nestačí znalost potenciálních partnerů  

z literatury, výzkumů apod., ale je nutná osobní znalost.  

V rozporu s těmito převládajícími zkušenostmi se ale ukázal i možný 

klad. Při dostatečné motivovanosti partnera se řešitel může stát 

„školitelem“, který partnera zasvětí do pro něj dosud neznámých aktivit. 

Dojde tak k rozvoji daného partnerského pracoviště skrze realizovaný 

projekt, což je beze sporu možno považovat za velmi pozitivní, i když 

druhotný efekt projektu. I přes tyto klady však všichni potvrzují, že dbají 

na to, aby ev. partnera dobře znali nejen z jeho pracovních výstupů, ale 

aby jej poznávali i prostřednictvím osobních referencí. Ty jsou důležité 

zejména pro poznání osobních charakteristik potencionálního partnera. 
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Představení České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj  

 

CZELO je součást Technologického centra AV ČR 

 

Zkratka CZELO znamená Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj, tato 

instituce byla založena v Bruselu v roce 2005 a jeho financování probíhá 

z programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Pro koho tu jsme a co nabízíme  

 

CZELO nabízí podporu výzkumníkům, kteří mají zájem o zapojení do evropské 

výzkumné spolupráce v rámci projektů 7. Rámcového programu (7. RP) 

a dalších iniciativ v rámci ERA, úzce spolupracuje s týmem národních 

kontaktních pracovníků pro 7. RP (NCP). Všechny služby jsou poskytovány 

zdarma.  

 

Poskytování nejaktuálnějších informací (formálních i neformálních)  

– http://www.czelo.cz  

– Newsletter  

Propagace českého VaV v Bruselu před zástupci evropských institucí, 

partnerských kanceláří a dalších organizací 

– Semináře, konference 

Pomoc při hledání partnerů do projektů 

– Síť NCP, bruselská síť IGLO 

Organizace stáží  

– ERASMUS, krátkodobé stáže pro pracovníky výzkumných 

ústavů, univerzit apod. 

Logistická podpora výzkumníků při setkávání s projektovými partnery  

v Bruselu 

– Přípravná jednání, setkání projektových konsorcií, setkání NCP 

apod. 

Publikační činnost  

– Akademický bulletin, Technický týdeník, brožury edice 

VADEMECUM 

Podpora české státní správy a dalších aktérů (např. českých zástupců  

v programových výborech, zástupců univerzit apod.) při aktivitách v Bruselu 

– zastoupení na jednáních, účast na konferencích atd. 

 

Aktivity CZELO 
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kanceláře 
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CZELO: spolupráce v rámci IGLO 

 

IGLO je neformální síť pro spolupráci styčných kanceláří v Bruselu, která se 

zaměřuje především na:  

• Pracovní skupiny (včetně pracovní skupiny pro mobilitu)  

• Společné aktivity (semináře, workshopy, …) 

• Vyhledávání partnerů 

• www.iglortd.org  

 

 

 

Spolupráce s dalšími subjekty v Bruselu 

 

Zastoupení regionů ČR v Bruselu a Stálé zastoupení ČR při EU 

 Členství v K4I 

 Kontakty s českými i zahraničními pracovníky EK 

 CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU 

 Evropský parlament – STOA 

 Sekretariát EUREKA v Bruselu 

 Zastoupení CzechTrade v Bruselu 

 

Aktivity CZELO 

Ing. Michaela 

Vlková, 
zástupce 
vedoucí 

kanceláře 
CZELO 
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Marie Curie Roadshow 

 

Jde o představování zahraničních výzkumných ústavů jako 

potenciálních hostitelských institucí pro držitele grantu MCA.  

Hlavní koordinátorem Roadshow je německá výzumná asociace Helmholtz  

http://www.helmholtz.de/presse_medien/veranstaltungen/marie_curie_road

show_2012/.   

První ročník se konal v roce 2011, následující rok, tedy 2012, se 

zapojila i Česká republika (CEITEC), nyní se připravuje Roadshow pro rok 

2012, v níž se opět počítá s účastí Česka.  

 

K dalším aktivitám podporujícím mobilitu patří také spolupráce  

s českými projekty podporujícími mezinárodní mobilitu a jejich prezentace  

– Projekt SoMoPro Jihomoravského kraje (7. RP) a účast na konzultačních 

seminářích organizovaných EK k budoucí podobě akcí Marie  

Skłodowska-Curie v programu Horizont 2020. 

 

Jak se připravujeme na program Horizont 2020? 

 

Prezentacemi představ EK a diskusemi se zainteresovanými aktéry, 

kteří mají s akcemi MC zkušenosti, ale nejsou jejich přímými účastníky 

(zástupci výzkumných organizací, projektových kanceláří, firem, konzultanti 

apod.), ale také přípravou akce ERA-in-Action (IGLO): zvláštní workshop  

k mobilitě výzkumníků – 17. 4. 2013 

 Téma: mobilita v rámci strategií pro internacionalizaci 

 Diskuse zástupců zemí zastoupených v IGLO, pozorovatelé  

– zástupci EK a EP 

Tematickými akcemi: 7. 5. (Initial Training Networks), 8. 5. (IAPP  

a IRSES), 14. 5. 2013 (individuální stáže IOF, IEF, IIF a CIG).  

 

Konferencí kyperského předsednictví v Radě EU, která proběhne ve 

dnech  

5. a 6. 11. 2012 v Nikosii konferenci, která ponese název „Marie 

Skłodowska-Curie Actions in Horizon 2020 and their regional and 

international impact“. Bližší informace jsou k dispozici na této adrese 

http://www.marie-curie2012.eu/  

 

Aktivity CZELO 

Ing. Michaela 
Vlková, 
zástupce 

vedoucí 
kanceláře 

CZELO 
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Síť EURAXESS Česká republika významně přispívá ke zlepšení 

situace v mobilitě vědeckých pracovníků. Poskytuje všem zahraničním 

vědcům, jejich rodinným příslušníkům i zaměstnavatelům pomoc a 

poradenství při často velmi složitých a někdy bohužel i zdlouhavých 

administrativních procesech, ale také praktické rady ve všech aspektech 

života v České republice. EURAXESS ČR je součástí Střediska společných 

činností AV ČR, v. v. i., a jeho činnost je v letech 2012 - 2015 financována 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO II.  

Vědce – cizince, odborníky z blízkých i vzdálenějších zemí, kteří 

přišli pracovat do České republiky, potkáváme na výzkumných pracovištích 

ve stále větší míře. Adaptovat se na nové podmínky, kulturu, dostát 

administrativním povinnostem, najít a zařídit si bydlení a zvládnout řadu 

dalších věcí pro ně není jednoduchou záležitostí. Právě obavy ze vstupních 

podmínek, obtížné integrace a jazykové bariéry jsou často rozhodujícími při 

výběru budoucího působiště, a to jak pro doktorandy, tak i pro zkušené 

vědecké pracovníky.  

Centrum EURAXESS přichází s konkrétní pomocí. Je připraveno 

asistovat výzkumným organizacím už od samého zrodu myšlenky přijmout 

zahraničního pracovníka a dovést věc ke zdárnému konci, kterým je  

v tomto případě jeho příjezd do ČR. Zvláště u vědců příchozích ze třetích 

zemí se jedná o poměrně náročný proces. Tito vědci (nejčastěji z Ruska, 

Ukrajiny  

a Indie, ale i z celé řady dalších zemí) často nevědí, že mohou žádat  

o speciální pobytové oprávnění za účelem vědeckého výzkumu, tzv. 

„vědecký pobyt“, který jim přináší řadu výhod. Dříve obávané, často 

zdlouhavé a nedůstojné návštěvy úřadoven příslušných orgánů jsou již 

minulostí. EURAXESS ČR úzce spolupracuje s Odborem azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra ČR, díky čemuž se podařilo zajistit pro 

zahraniční vědecké pracovníky velmi dobré podmínky – navštěvují speciální 

pracoviště, nečekají, pracovníci EURAXESS ČR jim poskytují při těchto 

jednáních osobní asistenci a tlumočení.   

K bezproblémové integraci zahraničních výzkumníků a jejich rodin  

u nás přispívá EURAXESS Centrum i mnoha dalšími způsoby. Pořádá 

bezplatné konverzační kurzy českého jazyka, které kladou důraz zvláště na 

českou historii a kulturu nebo společenská setkání a výlety za poznáním 

České republiky.  

 

 

 

  

EURAXESS 

pomáhá 

vědeckým 

pracovníkům  

 

Mgr. Viktória 

Bodnárová 

 

 

 

 

 Aktivity CZELO 

Ing. Michaela 

Vlková, 

zástupce 

vedoucí 

kanceláře 

CZELO 

  

 

 

 



 

 

23 

 

 
  

V EURAXESS Centru naleznou zahraniční hosté vždy individuální 

přístup. Tento projekt není pouze formální, vyřízené případy jednotlivých 

vědců nejsou jen čárka do statistiky nebo papír v šanonu, ale jsou to pro nás 

skuteční lidé, se kterými sdílíme jejich každodenní radosti i starosti. 

Významnou službou je také český národní portál www.euraxess.cz, 

kde je uveřejňována nabídka volných pracovních pozic v evropském 

výzkumném prostoru. Na portále www.euraxess.cz  je dále možné nalézt 

praktické informace o životě v České republice včetně „vědeckého pobytu“, 

aktuální informace o chystaných událostech a kontakty na EURAXESS 

Centrum v Praze a jeho pobočky v celé České republice. 

Skutečnost, že je EURAXESS ČR vyhledávaným partnerem při řešení 

zaměstnávání zahraničních výzkumníků, nejlépe dokládají současné 

statistiky. Během uplynulých čtyř let (2008 až 2011): 

- obdržela síť EURAXESS 11.090 konkrétních dotazů ze strany vědců  

i jejich zaměstnavatelů, 

- osobní asistence na úřadech Cizinecké policie a Odboru azylové  

a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR byla zahraničním 

výzkumníkům poskytnuta v celkem 1.650 případech, 

- odpovědi na otázky v problematice zahraniční mobility nalezlo na 

portálu www.euraxess.cz 29.063 návštěvníků, 

- vědecké instituce zveřejnily prostřednictvím našeho webového portálu 

425 volných pracovních pozic. 

EURAXESS ČR se věnuje i popularizační a vzdělávací činnosti  

– organizuje nebo se aktivně podílí na mnoha přednáškových akcích v oblasti 

mobility zahraničních vědeckých pracovníků. Semináře, workshopy  

a konzultace pro vědecko-výzkumné pracovníky a jejich zaměstnavatele se 

konají za účasti přizvaných odborníků. Smyslem těchto akcí je poskytovat 

pracovníkům zajišťujícím pobyty výzkumníků v ČR (ale i všem ostatním, 

které problematika zajímá) informace důležité pro jejich práci, studium  

a stáže. Témata jsou volena dle aktuální potřebnosti nebo změn v legislativě. 
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Podobná centra sítě EURAXESS pracují ve 40 evropských zemích. 

Navzájem úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a případně si mezi 

sebou předávají vědecké pracovníky při změně místa jejich pobytu.  

Pomáhají rovněž při vyhledání a zadávání volných vědeckých pracovních 

pozic prostřednictvím celoevropského portálu EURAXESS. Můžeme být 

právem hrdi na to, že je česká síť EURAXESS dlouhodobě hodnocena 

Evropskou komisí jako jedna z nejlépe fungujících a slouží jako mezinárodní 

příklad dobré praxe. 

Ačkoli je laťka nastavena vysoko, jsou pracovníci EURAXESS ČR 

připraveni i v následujících letech neslevit ze současného standardu služeb, 

ale naopak neustále zvyšovat kvalitu informačního servisu vědeckým 

organizacím i zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich 

rodinám při pobytu v České republice. Připravujeme rozšíření sítě 

EURAXESS center v České republice, propagační videa a materiály mapující 

český výzkumný prostor, ale také například analýzu stávající situace 

mobility VaV pracovníků v ČR. 
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Zájmové sdružení právnických osob OK4EU 

Zájmové sdružení právnických osob OK4EU bylo založeno v červnu 

roku 2010. Aktivní práci sdružení zahájilo v září roku 2011. Základním účelem 

OK4EU je zastupování zájmů regionu – Olomouckého kraje v institucích 

Evropské unie, dále dle možností v evropských sdruženích, sítích regionů. 

Toto sdružení vzniklo s cíly:  

 prosazovat a hájit zájmy OK při přípravě programovacího období 2014 

– 2020, 

 podílet se na vytváření koncepcí a strategií Olomouckého kraje  

v souladu s politikou EU a možnostmi financování z evropských fondů 

 propagovat členy sdružení v prostředí EU organizováním akcí 

 – odborných seminářů, workshopů, výstav apod. představujících 

region jako zajímavou turistickou oblast, vzdělanostní region, region  

s potenciálem investičních a dalších ekonomických příležitostí, 

 vykonávat informační aktivity, 

 monitorovat evropskou legislativu a politiku a aktuálně informovat 

členy sdružení o zásadních změnách či vývoji. 

 

Hlavní činností sdružení je pak:  

 

 prosazovat a hájit zájmy OK při přípravě programovacího období 2014 

– 2020, 

 podílet se na vytváření koncepcí a strategií Olomouckého kraje  

v souladu s politikou EU a možnostmi financování z evropských fondů 

 propagovat členy sdružení v prostředí EU organizováním akcí  

– odborných seminářů, workshopů, výstav apod. představujících 

region jako zajímavou turistickou oblast, vzdělanostní region, region  

s potenciálem investičních a dalších ekonomických příležitostí,  

 vykonávat informační aktivity,  

 monitorovat evropskou legislativu a politiku a aktuálně informovat 

členy sdružení o zásadních změnách či vývoji, 

 zprostředkovávat příležitosti, které pro OK vyplývají z členství ČR v EU  

 úzce spolupracovat s evropskými institucemi (Evropská komise, 

Evropský parlament, Výbor regionů) a českými vládními agenturami 

(CzechInvest, CzechTrade, CzechTourism), 
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 podávat grantové žádosti, jejichž příjemcem je buď samo sdružení, 

nebo subjekt se sídlem na území Olomouckého kraje, provádět lobby 

za prosazování zájmů Olomouckého kraje v procesu rozhodování na 

evropské úrovni, např. v oblasti projektů s účastí Olomouckého kraje, 

 zajišťovat zázemí a servis pro pracovní návštěvy z Olomouckého kraje 

 poskytovat odborné i organizační zázemí hejtmanovi Olomouckého 

kraje pro výkon jeho mandátu náhradníka ve Výboru regionů a dalším 

zástupcům Olomouckého kraje nominovaným do orgánů EU,  

 navazovat partnerství a členství v evropských sítích a evropských 

meziregionálních iniciativách, 

 zajišťovat organizaci školení a stáží, vyhledávat příležitosti pro školení  

a stáže poskytované třetími subjekty, 

 zajišťovat cílenou komunikaci s novináři prostřednictvím tiskových 

zpráv, zpráv o činnosti sdružení, 

 publikační činnost. 

 

Akce OK4EU 

 

- jednání s eurokomisaři Hahnem, Füllem a Šefčovičem, 

- setkání s velvyslancem Dürrem, 

- návštěva slavnostního otevření Zastoupení autonomní oblasti Vojvodina, 

- pracovní snídaně v Europarlamentu, která s sebou přinesla:   

 

 informace o přípravě dokumentů v členských státech V4, 

 zkušenosti s OP na regionální úrovni, 

 zdůrazněno téma rozvoje měst, 

 zmíněny prostředky pro města, 

 potřeba modernizace veřejné administrativy, 

 cíl – zkvalitnění systému vzdělávání, 

 zvýšení počtu pracovních míst, růst, zamezení soc. vyloučení. 

 

Účastníci: europoslanec Březina, místopředseda Evropského parlamentu 

Vlasák, primátor Novotný, představitelé Stálého zastoupení ČR při EU včetně 

velvyslankyně Vicenové, zástupci z generálních ředitelství Evropské komise.   
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Další akcí byl také VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ, na němž 

byly představeny programy Evropa pro občany, Celoživotní vzdělávání, 

Mládež v akci a Kultura. Zároveň si jednotliví účastníci vyměnili kontakty na 

odborníky, naučili se, jak sepsat projektovou žádost.  

 

OK4EU a Mobilita studentů  

 

Studenti Univerzity Palackého se účastnili pracovní stáže ERASMUS  

v bruselské kanceláři. Stáž trvala 6 měsíců a její náplní bylo mimo jiné účast 

na odborných seminářích a konferencích, sledování evropské legislativy, 

příprava odborných a prezentačních akcí Zastoupení Olomouckého kraje, 

asistence návštěvám z regionu v Bruselu … 

 

Nabídky pro experty  

 

 databáze expertů z členských států EU, 

 hodnocení projektů pro Evropskou komisi. 

nabídka cestovních grantů podporujících spolupráci při přípravě projektů, ale 

také podpora vědecké spolupráce EU se střední Amerikou – možnost 

zahraniční cesty pro výzkumné pracovníky, kteří společně připravují 

projektovou žádost do 7. RP. 

 

Mezinárodní program REALM (rok 2012)  

 

Téma: Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship 

Initiatives  

Financování: program Grundtvig  

Počet účastníků: zástupci 15 regionů 

Zástupkyně Univerzity Palackého: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. 

Výstupy: 

- představení projektu PedF Univerzity Palackého na setkání pracovní skupiny  

 (květen, červenec 2012) 

- navázání kontaktů s odborníky na celoživotní vzdělávání  

- pracovní jednání na SZ ČR při EU 

- možná spolupráce – příprava společného projektu s partnery z REALM 

seminářů.  
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Česká ekonomika, Olomoucký kraj nevyjímaje, potřebuje mladé lidi  

s praktickými zkušenostmi a dovednostmi získanými napříč Evropou. Po 

ukončení studia absolventi hledají uplatnění v pracovním procesu, ve většině 

případů však schází absolventům praxe, což vede k znevýhodnění absolventů 

na trhu práce.  

V posledních letech vzrostl v České republice, podobně jako jinde  

v Evropě, počet nezaměstnaných absolventů evidovaných místními úřady 

práce. Členské státy i samotná EU proto zavádí opatření v boji proti 

nezaměstnanosti mládeže, jež v některých zemích dosáhla nepřijatelně 

vysoké úrovně. 

Jedním z těchto nástrojů je podpora pracovních stáží mladých lidí na 

úrovni učňů, středních odborných učilišť i vysokoškoláků. V rámci stáží získají 

studenti potřebné zkušenosti v ČR i v zahraničí. Evropská unie podporuje 

stáže v rámci programů Erasmus a Leonardo da Vinci. Bohužel je zatím málo 

českých zaměstnavatelů informováno o možnosti přijímání těchto stážistů. 

Evropská komise proto v dubnu 2012 zahájila kampaň „We Mean Business“, 

jejímž cílem je podpořit společnosti, aby více nabízely pracovní stáže mladým 

lidem, a přispěly tak k rozšíření jejich dovedností a ke zlepšení jejich 

zaměstnatelnosti.  

Stáže mohou zároveň pomoci mladým lidem zajistit plynulý přechod 

od vzdělávání a odborné přípravy k prvnímu dobrému zaměstnání. Mezi hlavní 

výhody pracovních stáží patří zlepšení jazykových dovedností stážistů, 

zvýšení jejich sebevědomí a přizpůsobivosti.  

Stáže jsou rovněž velkým přínosem pro jednotlivé společnosti, neboť 

jim umožní objevit případné budoucí zaměstnance, kteří by díky svým novým 

nápadům mohli hrát důležitou roli v rámci produktivity  

a konkurenceschopnosti. Stážisté se znalostmi cizích jazyků mohou pomoci 

podnikům vstoupit na nové trhy.  

Podniky, kterým chybí pracovníci vybavení jazykovými  

a komunikačními dovednostmi, pak přichází o příležitosti pro svůj rozvoj. 

Podle průzkumu Komise z roku 2006 týkajícího se téměř 2000 evropských 

podniků přišlo 11 % podniků o zakázku v důsledku nedostatečných 

jazykových znalostí, což představuje celkovou ztrátu ve výši 50 milionů EUR.  

Jako součást iniciativy „Příležitosti pro mladé“ se Evropská komise 

zavázala zvýšit počet pracovních stáží prostřednictvím programů Leonardo da 

Vinci a Erasmus pro studenty vzdělávající se v rámci odborné přípravy a pro 

vysokoškolské studenty o 30 %. V roce 2012 získá podporu pro pracovní stáž 

v zahraničí nejméně 130 000 mladých lidí. Příští rok by se měl jejich počet 

zvýšit na 150 000.  
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Mezinárodní mobilita studentů a zaměstnanců neboli vysílání studentů 

a pracovníků na zahraniční stáže je jedinečnou možností pro rozvoj 

jednotlivce, která se pozitivně projevuje i v rámci stávajícího či budoucího 

zaměstnání. V letech 2010–2011 využilo 844 českých studentů pracovní stáž 

v zahraničí v rámci programu Erasmus a dalším 2 160 českým studentům  

v rámci programu Leonardo da Vinci.  

Olomoucký kraj si rovněž uvědomuje význam praxí pro uplatnění na 

trhu práce. Absolventi vysokých škol proto mohou od letošního roku čerpat 

specializovaná inovační stipendia na další zahraniční studium, podpoří-li je 

finančně i jejich současný či budoucí zaměstnavatel.  

Studenti budou moci čerpat částku až 7 500 korun měsíčně po 

maximální dobu dvou akademických let. Cílem projektu je umožnit 

absolventům bakalářských a magisterských programů studium na zahraniční 

vysoké škole. Ta by měla poskytovat akreditovaný studijní program, který je 

přínosem pro inovační procesy kraje v oblasti technického, mezioborového 

přírodovědně-technologického, biomedicínského nebo aplikovaného 

ekonomického vzdělávání. Podmínkou je finanční podpora zaměstnavatele se 

sídlem na území Olomouckého kraje. 

Stipendia jsou součástí Akčního plánu Regionální inovační strategie 

Olomouckého kraje (RIS), která vznikla v roce 2011 s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorba kvalitních pracovních míst 

vytvářením příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání  

a excelentního výzkumu v kraji. Za účelem naplňování RIS bylo založeno 

zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace. Hlavním cílem sdružení je 

zajistit podporu a rozvoj byznys inovací a inovačního procesu v Olomouckém 

kraji. 

  Sdružení má 10 členů, mezi které patří Olomoucký kraj, statutární 

město Olomouc, statutární město Přerov, statutární město Prostějov, 

Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká 

škola logistiky, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Agrární 

komora Olomouckého kraje a Nadační ústav regionální spolupráce.  

OK4Inovace v současné době diskutuje a snaží se o definování 

několika hlavních směrů, které budou v rámci činnosti sdružení podporovány 

a rozvíjeny. Výběr bude proveden na základě pečlivého zhodnocení 

potenciálu, prosperity a historických vazeb v regionu. Dále rozvíjí konkrétní 

inovační nástroje spadajících do Akčního plánu RIS a snaží se zajistit finanční 

prostředky pro realizaci inovačních procesů na úrovni krajské, národní 

a evropské. 
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7. RP = sedmý rámcový program Evropského společenství pro 

výzkum, technologický rozvoj   a demonstrace, je hlavní nástroj EU pro 

spolufinancování výzkumu v letech 2007 až 2013 a slouží potřebám Evropy  

v oblasti zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a kvality života.  

Rámcový program je rozdělen do čtyř typů činností: nadnárodní spolupráce  

v tématech stanovených vzhledem k politikám („Spolupráce“), výzkum, jehož 

hlavní parametry určují výzkumní pracovníci a jenž vychází z podnětu 

výzkumné obce („Myšlenky“), podpora odborné přípravy a profesního rozvoje 

výzkumných pracovníků („Lidé“) a podpora výzkumných kapacit („Kapacity“).  

 Rozpočet: 53,2 mld. EUR (včetně programu EURATOM)  

 Podrobnosti FP7 na: cordis.europa.eu/fp7  

 Zveřejňování výzev FP7 k podávání návrhů projektů: 

ec.europa.eu/fp7calls, Informace o výzkumu v EU: 

ec.europa.eu/research  

Program „Lidé“ usiluje o zvýšení lidského potenciálu v oblasti výzkumu  

a vývoje v Evropě, pokud jde o kvalitu i kvantitu, mimo jiné prostřednictvím 

uznání „profese“výzkumného pracovníka s cílem zachovat špičkovou úroveň 

základního výzkumu a organický rozvoj technologického výzkumu a podpory 

mobility evropských výzkumných pracovníků, a to z Evropy, do Evropy  

i napříč Evropou. Kromě toho by měl přispět k zajištění vhodných podmínek, 

na jejichž základě bude možné získat nejlepší zahraniční výzkumné 

pracovníky k provádění výzkumu v Evropě. 

 

Rozdělení prostředků podle tematických priorit plánované pro rok 2013 

(vyhlášení v červenci 2012) 
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Cíle a potřeby zaměření se na vědecké excelence:  

 Konkurenceschopná Evropa, 

 Potřeba špičkových odborníků, 

 Podpoření špičkové vědy a výzkumu, 

 Propojování výzkumných kapacit,  

 Zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti, 

 Propojení s aktuálními trendy světové vědy. 

 

Publikace Technologického centra AV ČR – příklady 

 

 Výkladový slovník vybraných pojmů 7. rámcového programu. 

 Průvodce 7. rámcovým programem.  

 Management projektů 7. RP: teorie a praxe. 

 Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy 

Spolupráce a kapacity). 

 Smlouvy v projektech 7. RP. 

 Regiony a 7. RP (Podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP). 

 Akce Marie Curie – SPECIFICKÝ PROGRAM „LIDÉ“. 

Další publikace na webu TC – Publikace. 

 

Síť NINET – Česká národní informační síť pro rámcové programy EU 

 

 

 

 

Podpora 

možného 

zapojení  

do projektů 7. 

RP 

 

Ing. Veronika 

Korittová  

 

 



 

 

32 

 

 
  

Program Horizont 2020 

 

 

 

CORDIS – homepage – po zvolení jednoho ze 6 nabízených jazyků 
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Kde hledat další informace  

 

 CORDIS: http://cordis.europa.eu/ 

 CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

 TC:       http://www.tc.cz/, 

 Participant Portal: 

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home  

 7. rámcový program: http://www.fp7.cz/  

 Kancelář CZELO v Bruselu: http://www.czelo.cz/ 
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Ing. Veronika 

Korittová  

 

 

http://cordis.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://www.tc.cz/
http://www.tc.cz/
http://www.tc.cz/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://www.fp7.cz/
http://www.czelo.cz/
http://www.czelo.cz/
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DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB, NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

 

Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace, zřízená 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly 

při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle 

pokynů ministerstva. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

(NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací 

programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu 

LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity 

Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. 

Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech 

EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační 

služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní 

semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává 

informační materiály. 

 

Co DZS nabízí? 

 

 Granty na mezinárodní vzdělávací projekty pro instituce i jednotlivce. 

 Zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí. 

 Informace a konzultace o možnostech získání grantu na vzdělávací 

aktivity. 

 Propagace českého školství v zahraničí. 

 Konference, semináře, školení, poradenství v oblasti vzdělávání. 

 Publikace a informační materiály. 

 

Kdo se může zapojit? 

 

 Všichni, kteří (se) vzdělávají 

 Žáci a studenti 

 Školy 

 Pracovníci ve vzdělávání 

 Vzdělávací instituce 

 Instituce státní správy 

 Další subjekty 

 

 

 

 

 

Programy 

spravované 

Domem 

zahraničních 

služeb 

 

Mgr. Barbora 

Nájemníková  
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Možnosti pro vysoké školy 

Z programů nabízených DZS/NAEP si mohou vysoké školy i jednotlivci 

z vysokých škol vybrat následující: Program celoživotního učení/Erasmus, 

Aktion, CEEPUS, Sciex-NMSCH, Akademická informační agentura, Norské 

fondy a Fondy EHP, Erasmus Mundus, Tempus a Jean Monnet. Mohou se též 

zapojit v rámci iniciativy Study in the Czech Republic. 

 

Kontaktní údaje 

 

Dům zahraničních služeb 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

Na Poříčí 1035/4 

110 00 Praha 1 

www.dzs.cz, www.naep.cz   

 

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Program celoživotního učení (LLP – Lifelong Learning Programme) je 

vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility mezi 

vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Evropy. V České 

republice je spravován Domem zahraničních služeb, Národní agenturou pro 

evropské vzdělávací programy a v roce 2012 je do něj zapojeno 33 zemí: 27 

členských států EU, Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Švýcarsko a 

Chorvatsko. Program celoživotního učení je rozdělen na jednotlivé 

podprogramy podle zaměření oblasti vzdělávání:  

Comenius se zaměřuje na oblast vzdělávání na úrovni předškolního, 

základního a středního školství. Grantovými prostředky podporuje 

mezinárodní spolupráci škol, na regionální úrovni pak spolupráci jejich 

zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program nabízí aktivity umožňující žákům 

starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického směru a 

pracovníkům ve vzdělávání zúčastnit se studijních pobytů, stáží, kurzů nebo 

konferencí v zahraničí. 

Erasmus podporuje mezinárodní spolupráci vysokoškolských institucí 

a také spolupráci vysokoškolských institucí se zahraničními podniky. 

Studentům program umožňuje studovat nebo pracovat v evropských zemích, 

zaměstnancům nabízí možnost výukového pobytu nebo školení v zahraničí. 

 

 

 

 

Programy 

spravované 

Domem 

zahraničních 

služeb 

 

Mgr. Barbora 

Nájemníková  

 

http://www.dzs.cz/
http://www.naep.cz/
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Leonardo da Vinci se zaměřuje na výukové a vzdělávací 

potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy 

na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející 

nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. 

Grundtvig se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby 

dospělých a na instituce a organizace podporující vzdělávání 

dospělých. Jednotlivcům program nabízí možnost vyjet do některé  

z evropských zemí na stáž, konferenci, asistentský pobyt, vzdělávací 

kurz či workshop. Instituce a organizace se za podpory tohoto 

programu mohou zapojit do mezinárodních projektů. 

Studijní návštěvy – Study Visits for Education Specalists 

(SVES) je program zaměřený na podporu evropské spolupráce 

prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna 

zkušeností, získání informací a navázání přímých kontaktů v oblasti 

všeobecného a odborného vzdělávání. Cílovou skupinu programu tvoří 

především tzv. „decision-makers“, tedy ti, kteří se přímo podílejí nebo 

mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému  

v České republice. 

Evropská jazyková cena Label je aktivita, jejímž hlavním 

cílem je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového 

vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat 

ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. Ocenění 

mohou získat jak instituce, tak jednotlivci. 

PROGRAM ERASMUS 

 
Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů 

vzdělávání  

a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve 

vysokoškolském vzdělávání v Evropě.  

 

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro: 

 vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat  

v zahraničí; 

 vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí 

vyučovat v zahraničí; 

 vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání  

v zahraničí. 

 

 

 

 

 

 

Programy 

spravované 

Domem 

zahraničních 

služeb 

 

Mgr. Barbora 

Nájemníková  
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Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou 

intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

V akademickém roce 2012/2013 je do programu zapojeno 70 

vysokoškolských institucí (veřejné, státní, soukromé vysoké školy a vyšší 

odborné školy), tj. institucí, které vlastní Erasmus University Charter, jsou 

tudíž oprávněné aktivity programu Erasmus realizovat. 

Do programu se zapojuje vysokoškolská instituce jako celek  

a o stipendium/finanční podporu si jednotlivci nežádají u DZS/NAEP, ale vždy 

u své domácí VŠ nebo VOŠ. 

 

Co nabízí program Erasmus studentům? 

 

Studijní pobyt 

 Možnost prezenčního studia na zahraniční vysokoškolské instituci  

v délce 3 až 12 měsíců pro studenta české VŠ/VOŠ studujícího 

minimálně druhý ročník jakékoli formy studia.  

 Studium v zahraničí je předem domluveno mezi vysílající a přijímající 

VŠ/VOŠ na základě tzv. bilaterální dohody.  

 Průměrná výše stipendia je 400 EUR na měsíc.  

 

 Studium v zahraničí je plně uznatelné v rámci studijního programu na 

domácí VŠ/VOŠ na základě získaných ECTS kreditů. 

 

Pracovní stáž 

 Možnost získání praxe v oboru prací na plný pracovní úvazek  

v zahraniční organizaci v délce 3 až 12 měsíců pro studenta jakékoli 

formy a úrovně studia na české VŠ/VOŠ.  

 Průměrná výše stipendia je 580 EUR na měsíc.  

 Na mnoha českých VŠ/VOŠ možnost vlastní iniciativy při domlouvání 

pracovní stáže.  

 Stáž v zahraničí je uznatelná jako součást studijního programu na 

domácí VŠ/VOŠ. 

 

 

Programy 
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zahraničních 

služeb 

 

Mgr. Barbora 

Nájemníková  

 



 

 

38 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Intenzivní jazykový kurz 

 Výuka méně používaných jazyků zemí zapojených do programu LLP 

(kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny-kastilštiny)  

v délce 2–6 týdnů pro studenta přihlášeného na studijní pobyt nebo 

pracovní stáž v dané zemi.  

 Student neplatí žádné poplatky za výuku a navíc má možnost získat na 

účast v kurzu stipendium. 

 

Co nabízí program Erasmus zaměstnancům? 

 

Výukový pobyt 

 Možnost vyučovat na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 5–42 

dnů. 

 Aktivity: přednáška, vedení semináře, workshopu, ateliéru, 

poskytování konzultací, … 

 Zaměstnanec musí mít uzavřenu pracovní smlouvu na VŠ/VOŠ 

vlastnící Erasmus University Charter (EUC), tedy nikoliv DPP/DPČ. 

 Zaměstnanec musí na vysílající VŠ/VOŠ vykonávat pedagogickou 

činnost, kterou stanovuje jeho pracovní smlouva uzavřená s vysílající 

VŠ/VOŠ. 

 Možnost pozvat odborníka ze zahraniční organizace za účelem výuky 

na české VŠ/VOŠ. 

 

Školení 

 Možnost získat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností  

a příkladů dobré praxe v zahraničí v délce 5–42 dnů. 

 Aktivity: účast na semináři, stínování jiného pracovníka, účast na 

workshopu, kurzu, studijní návštěva. 

 Zaměstnanec musí mít uzavřenu pracovní smlouvu na VŠ/VOŠ 

vlastnící Erasmus University Charter (EUC), tedy nikoliv DPP/DPČ. 

 Určeno nejen pedagogickým pracovníkům, ale všem zaměstnancům 

VŠ (admin., tech., …). 

 Min. počet studentů na IP: 10, max. 60; max. 20 vyučujících. 
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Intenzivní programy 

• Intenzivní programy (IP) jsou krátké studijní programy, letní školy, 

workshopy (tematická práce v délce 10 po sobě jdoucích celých dní až 

6 týdnů). 

• V rámci IP se setkají studenti a pedagogičtí pracovníci 

vysokoškolských institucí alespoň ze tří účastnických zemí LLP.  

 Mohou mít podobu jednorázové aktivity nebo se mohou opakovat až 

po tři roky. 

 Propojují různé obory, je možno otestovat nová kurikula a učební 

metody.  

 Kromě výsledků studia v oblasti kompetencí souvisejících s daným 

předmětem by intenzivní programy měly upřednostňovat přenos 

průřezových kompetencí.  

 IP musí být uspořádán v zemi zapojené do programu LLP. 

 Min. počet studentů na IP: 10, max. 60; max. 20 vyučujících. 

 

Stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

www.naep.cz/erasmus 

 

PROGRAM AKTION 

 
Program Aktion Česká republika-Rakousko podporuje bilaterální 

spolupráci ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru formou poskytování 

stipendií pro studenty a akademické pracovníky VŠ a poskytování dotací na 

projekty spolupráce českých a rakouských VŠ. 

 

Které aktivity program Aktion nabízí? 

 studijní a výzkumné pobyty 

 projekty spolupráce 

 letní jazykové a odborné školy 
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Stipendia 

Program AKTION poskytuje stipendia na studijní a výzkumné pobyty  

v druhé zemi pro: 

 pregraduální a postgraduální studenty VŠ do 35 let na 1–5 měsíců 

 učitele VŠ do 60 let na 1 měsíc, 

 tandemové zpracování disertační práce – 2 krát 1–5 měsíců během  

2 let, 

 habilitační stipendia na 6 měsíců. 

 

Projekty spolupráce 

Program AKTION podporuje projekty spolupráce mezi 

vysokoškolskými pracovišti obou zemí. Přijímají se návrhy projektů ze všech 

vědních oborů. Podpora se poskytuje na dobu do jednoho roku. Po 

předložení příslušné projektové dokumentace lze zažádat o prodloužení. 

Podporují se tyto druhy projektů spolupráce: 

 spolupráce ve výuce, 

 bilaterální sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře, 

 společné zpracování a vydávání skript a učebnic, 

 vědecké exkurze studentů, 

 spolupráce ve vědě. 

 

Letní školy 

 Sommerkollegs – třítýdenní letní jazykové školy s intenzivní výukou 

němčiny pro české a češtiny pro rakouské účastníky,  

 Výuka je doplněna volitelnými semináři, přednáškami, exkurzemi, 

promítáním filmů a kulturními aktivitami, 

 Summerschools jsou letní odborné školy v různých vědních oborech. 

 

Kde najít další informace 

 

Stránky Domu zahraničních služeb 

www.dzs.cz – Aktion 
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PROGRAM CEEPUS 

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem 

zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Umožňuje 

výměnné pobyty studentů a učitelů v zemích střední a jihovýchodní Evropy, 

zahrne od akademického roku 2011/12 i Moldávii. 

 

Zapojené země 

 

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, 

Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko, Srbsko, (Kosovo). 

 

Kdo může žádat o mobility CEEPUS? 

 studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu, 

 studenti doktorského studijního cyklu, 

 učitelé. 

 

Podmínky 

 

Stipendia jsou určena na studijní pobyty a výuku a také na 

profesionální jazykové kurzy, letní školy a exkurze, stipendia nemohou být 

poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale 

mohou být udělena i za účelem praktického výcviku. Nelze žádat o stipendium 

do země žadatelova státního občanství. 

 

Kde najít další informace 

 

Stránky Domu zahraničních služeb 

www.dzs.cz/ceepus  
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PROGRAM SCIEX-NMSCH 

Fond na stipendia je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, 

který má za úkol snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené 

Evropské unie. Fond na stipendia je určen doktorandům nebo post-

doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím na české instituci, která je 

oprávněným žadatelem programu. 

 

Kdo může žádat o grant na výzkumné pobyty ve Švýcarsku? 

 doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne minimálně 1 rok 

od získání předchozího titulu,  

 post-doktorandi, u kterých v době zahájení stáže uplyne maximální  

5 let od získání předchozího titulu. 

 

Délka výzkumného pobytu 

 

Junior Researchers: 

 doktorandi: 6–24 měsíců, 

 Post-doc: 6–18 měsíců, 

Senior Researcher neboli Mentor na domácí instituci: 

 Krátkodobé návštěvy „junior researchera“ ve Švýcarsku: max. 5 dnů 

 

Kde najít další informace 

 

Stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

www.naep.cz – SCIEX-NMSch 

 
NORSKÉ FONDY A FONDY EHP 

Program nabízí možnosti mezinárodní projektové spolupráce a mobilit 

mezi ČR, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.   

V rámci programové oblasti Spolupráce škol budou podpořeny tři typy 

aktivit: Projekty mobilit a stáže, Projekty institucionální spolupráce, Přípravné 

návštěvy. 
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Projekty mobilit a stáže 

 Pro studenty nabízejí studijní pobyty od 3 do 12 měsíců a krátkodobé 

výzkumné pobyty. 

 Pro učitele a pracovníky v oblasti vzdělávání nabízejí pracovní stáže 

(výuka) od 1 týdne do 6 měsíců, účast na konferencích, workshopech 

nebo jiných vzdělávacích kurzech, stínování. 

 

Kdo může žádat o grant? 

Fondy EHP 

 studenti VŠ, 

 pracovníci ve vzdělávacím sektoru působící na všech stupních 

vzdělávání, 

 instituce působící na všech úrovních vzdělávání. 

Norské fondy 

 studenti VŠ, 

 pracovníci v oblasti terciárního vzdělávání, 

 instituce působící v oblasti terciárního vzdělávání. 

Grantové žádosti o stáže mohou podávat jednotlivci z České republiky 

nebo jednotlivci z donorských států. Grantové žádosti o projekty mobilit 

mohou podávat pouze české instituce. 

Projekty institucionální spolupráce 

Institucionální bilaterální nebo multilaterální spolupráce mezi vzdělávacími 

institucemi se stejnou oblastí zájmu: 

 stáže podporující a rozvíjející spolupráci mezi institucemi, 

 intenzivní programy, 

 podpora spolupráce ve vzdělávání, 

 rozvoj institucí, 

 rozvoj společných osnov nebo programů, 

 vývoj nebo příprava nových učebních nástrojů a metod. 

Grantové žádosti mohou podávat pouze české instituce. Žadatel musí navázat 

spolupráci alespoň s jednou partnerskou institucí z donorských států. 

Kde najít další informace 

 

Stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

www.naep.cz – Norské fondy a Fondy EHP 
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AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA 

Akademická informační agentura (AIA) administruje nabídku 

stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv do více než 40 zemí 

světa (pro studenty a pedagogy veřejných VŠ v ČR). Podílí se na 

organizačním zajišťování pedagogických a hospitačních stáží (pro učitele ZŠ  

a SŠ) a spolupracuje při výběrových řízeních na dlouhodobé stipendijní 

pobyty ve Francii a v Německu (pro studenty SŠ). 

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv 

 Určeny studentům a pedagogům veřejných VŠ.  

 Stipendium se kandidáti ucházejí v akademickém roce, který předchází 

akademickému roku případné realizace studijního pobytu. 

 Není specifikována konkrétní zahraniční VŠ. 

 Výše stipendia je různá pro jednotlivé země. 

 

Jaký je způsob přidělování míst? 

 

1) Prostřednictvím výběrových řízení  

 Stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám.  

 Uchazeči ze všech veřejných VŠ se hlásí prostřednictvím AIA. 

2) Rozpisem kvót 

 Existují určité počty stipendijních míst do konkrétních zemí přidělené 

jednotlivým VŠ. 

 Uchazeči z těchto VŠ se hlásí prostřednictvím svých rektorátů. 

 O nominacích rozhoduje VŠ. 

 Výběr škol s přidělenými stipendijními místy se na každý akademický 

rok aktualizuje. 

 

Kde najít další informace 

 

Stránky Domu zahraničních služeb a Bulletin AIA 2012  

www.zahranici-stipendium.cz 
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ERASMUS MUNDUS 

 

Erasmus Mundus je program Evropské unie pro zlepšování kvality 

vysokého školství a podporu mezikulturního porozumění. Erasmus Mundus je 

otevřen všem zemím světa, podporuje spolupráci vysokých škol a mobilitu 

talentovaných studentů a akademických pracovníků. 

 

O programu 

 

Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání, který byl zahájen v roce 2004. Do programu se 

mohou zapojit vysokoškolské instituce, akademičtí pracovníci, talentovaní 

studenti nebo instituce aktivní oblasti vysokoškolského vzdělávání z celého 

světa. Erasmus Mundus podporuje tvorbu společných studijních programů na 

postgraduální úrovni, partnerství mezi vysokoškolskými institucemi v různých 

zemích světa, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů 

zaměřených na propagaci evropského vysokoškolského vzdělávání. 

 

Jak se mohou zapojit studenti 

 

Talentovaným studentům program Erasmus Mundus umožňuje  

 studovat kvalitní magisterské a doktorské programy, které společně 

nabízí minimálně tři evropské univerzity, včetně možnosti získání 

stipendia; 

 zúčastnit se studijního pobytu na vysoké škole v mimoevropské zemi, 

včetně možnosti získání stipendia.  

 

Zájemci o studium magisterského nebo doktorského programu 

Erasmus Mundus by si měli nejprve prohlédnout nabídku programů na 

webové stránce http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus  

a následně kontaktovat přímo koordinátora vybraného studijního programu.  

V případě zájmu o studijní pobyt na vysoké škole v mimoevropské zemi je 

třeba se informovat na zahraničním oddělení vysoké školy, zda je zapojena do 

partnerství Erasmus Mundus, které tyto výměny umožňuje. Praktické 

informace může poskytnout Asociace studentů a absolventů programu 

Erasmus Mundus  www.em-a.eu.   
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Jak se mohou zapojit vysoké školy 

 

Vysoké školy mohou prostřednictvím programu Erasmus Mundus 

 realizovat kvalitní magisterské a doktorské programy ve spolupráci  

s vysokými školami z jiných zemí; 

 vytvořit partnerství pro spolupráci a mobilitu s vysokoškolskými 

institucemi z Evropy a z mimoevropských zemí;  

 získat stipendia pro své studenty a akademické pracovníky v rámci 

společných programů a partnerství; 

 realizovat projekty zaměřené na propagaci evropského vysokého 

školství ve světě. 

 

Program Erasmus Mundus je řízen Evropskou komisí a fakticky 

implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu 

(EACEA). Evropská komise vypisuje pravidelné výzvy k předkládání návrhů 

projektů. Žádost o grant předkládá koordinátor projektu Výkonné agentuře  

v souladu s podmínkami stanovenými v relevantní výzvě. Bližší informace  

a podmínky pro žadatele jsou stanoveny v dokumentu Programme Guide, 

který je ke stažení na http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus.  

 

Kde najít další informace 

 

Stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

www.naep.cz/erasmus-mundus  

 

Stránky Evropské komise 

http://ec.europa.eu/education  

 

Stránky Výkonné agentury EACEA 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus  
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TEMPUS 

 

Tempus je program Evropské unie, který podporuje modernizaci 

vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích východní Evropy, střední 

Asie, západního Balkánu a středomořského regionu, zejména prostřednictvím 

projektů spolupráce vysokých škol. 

 

O programu 

 

Cílem programu Tempus je podpořit sousední partnerské země 

Evropské unie v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských 

vzdělávacích systémů. Program také usiluje o dobrovolné sbližování systémů 

vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s vývojem v Evropské unii 

(např. Boloňský proces nebo Lisabonská strategie). 

 

Kdo se může zapojit  

 

Tempus není určen individuálním žadatelům. Program poskytuje 

podporu partnerstvím vysokých škol a dalších organizací (např. asociace 

rektorů, sítě vysokých škol, výzkumné instituty, instituce státní správy) za 

předpokladu, že jsou ze členských zemí Evropské unie nebo z partnerských 

zemí programu Tempus (tj. zemí východní Evropy, střední Asie, západního 

Balkánu a středomořského regionu).  

 

Jaké aktivity Tempus podporuje 

 

Projekty v rámci programu Tempus se zaměřují na vypracování 

studijních osnov, zdokonalení řízení univerzit a zabývají se otázkami, jež jsou 

důležité pro vysokoškolské vzdělávání i společnost.  

 

Z programu je možné financovat 

 společné projekty (projekty zaměřené na zlepšení situace ve 

vysokoškolských institucích v jedné nebo ve více partnerských 

zemích); 

 strukturální opatření (projekty zaměřené na zlepšení vysokoškolského 

systému jako celku v jedné nebo ve více partnerských zemích); 

 doplňkové aktivity (osvětové a informační aktivity zaměřené např.  

na využívání osvědčených postupů). 

 

Projekty mohou v malém rozsahu zahrnovat i krátkodobé mobility 

studentů a akademických pracovníků. Délku projektů, kritéria pro složení 

partnerství a priority partnerských zemí vždy stanoví aktuální výzva Evropské 
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Projekty mohou v malém rozsahu zahrnovat i krátkodobé mobility 

studentů a akademických pracovníků. Délku projektů, kritéria pro složení 

partnerství a priority partnerských zemí vždy stanoví aktuální výzva Evropské 

komise. 

 

Jak se zapojit 

 

Do aktivit programu Tempus je možné se zapojit na základě výzev  

k předkládání návrhů projektů, které každoročně vypisuje Evropská komise. 

Žádosti o grant podává žadatelská instituce Výkonné agentuře EACEA 

(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), která řídí proces 

hodnocení, výběru projektů a přidělování finančních prostředků. Do projektů 

Tempus je možné se zapojit pouze na principu spolufinancování. Finanční 

příspěvek Evropské komise obvykle nepřekročí 90 % celkových nákladů 

projektu.  

 

Kde najít další informace 

 

Stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

www.naep.cz/tempus  

 

Stránky Evropské komise 

http://ec.europa.eu/education  

 

Stránky Výkonné agentury EACEA 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus  

 

JEAN MONNET 

 

Program Jean Monnet je součástí evropského Programu celoživotního 

učení a jeho cílem je zlepšit znalosti a povědomí o otázkách týkajících se 

evropské integrace mezi akademickými pracovníky, studenty a občany na 

celém světě. 
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Jean Monnet podporuje instituce a činnosti v oblasti studií evropské 

integrace. Tato studia analyzují původ a vývoj Evropského společenství  

a Evropské unie ve všech směrech. Program byl zahájen v roce 1990 a je 

otevřen všem zemím světa.  

 

Kdo byl Jean Monnet 

 

Francouzský politik, diplomat a ekonom Jean Monnet (1888–1979) je 

považovaný za jednoho ze zakladatelů Evropských společenství. Inspiroval 

vyhlášení slavné Schumanovy deklarace (1950), která vedla k vytvoření 

Evropského společenství uhlí a oceli a je považována za okamžik zrodu 

Evropské unie. Často citovaný výrok Jeana Monneta zní: „Nesjednocujeme 

státy, nýbrž lidi“. Dnešní programy Evropské unie v oblasti vzdělávání tuto 

myšlenku následují. 

 

Cílové skupiny a aktivity  

 

Do programu Jean Monnet se mohou zapojit vysokoškolské instituce 

nebo sdružení profesorů a výzkumných pracovníků zabývající se otázkami 

evropské integrace. Za účelem podpory jejich činnosti je z programu možné 

financovat výukové, akademické a výzkumné aktivity.  

 

Z výukových aktivit Jean Monnet podporuje 

 vyučovací a výzkumné pozice na vysokoškolských institucích se 

specializací na studia evropské integrace (tzv. katedry Jean Monnet); 

 ústavy specializující se na studia evropské integrace (tzv. centra 

excelence Jean Monnet);  

 krátkodobé výukové programy nebo kurzy na vysokoškolských 

institucích v oblasti studií evropské integrace (tzv. výukové moduly 

Jean Monnet). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Programy 

Erasmus 

Mundus,  

Tempus  

a Jean Monnet 

 

Ing. Tereza 

Babková  

 



 

 

50 

 

 
  

Z akademických a výzkumných aktivit Jean Monnet podporuje 

 sdružení profesorů a výzkumných pracovníků specializujících se na 

evropskou integraci; 

 informační a výzkumné činnosti; 

 mnohostranné výzkumné skupiny.  

 

Program Jean Monnet dále poskytuje provozní granty na podporu 

klíčových evropských institucí zabývajících se otázkami souvisejícími  

s evropskou integrací a na podporu existence dalších evropských institucí  

a sdružení působících v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

 

Jak se zapojit 

 

Do aktivit programu Jean Monnet je možné se zapojit na základě 

výzev k předkládání návrhů v rámci Programu celoživotního učení, které 

každoročně vypisuje Evropská komise. Žádosti o grant podává žadatelská 

instituce Výkonné agentuře EACEA (Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency), která řídí proces hodnocení, výběru projektů a přidělování 

finančních prostředků. Do projektů Jean Monnet je možné se zapojit pouze na 

principu spolufinancování. Finanční příspěvek Evropské komise obvykle 

nepřekročí 75 % celkových nákladů projektu.  

 

Kde najít další informace 

 

Stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

www.naep.cz/jean-monnet  

 

Stránky Evropské komise 

http://ec.europa.eu/education  

 

Stránky Výkonné agentury EACEA 

http://eacea.ec.europa.eu/llp  

 

Databáze podpořených projektů Jean Monnet  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jeanmonnet/directory  
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Stipendia 

Fulbrightova 

programu 

 

 

Dr. Hana 

Rambousková  

 

Fullbrightův program  

 
Žádný jiný mezinárodní stipendijní program není tak známý a tak 

široce uznávaný jako Fulbrightův program. Přestože byl založen díky iniciativě 

arkansaského senátora J. Williama Fulbrighta už v roce 1946, jeho myšlenka 

zvýšit porozumění mezi občany USA a dalších zemí prostřednictvím výměn 

v oblasti vzdělávání je stále aktuální. Program se mimořádně úspěšně 

rozrostl; je zastoupen ve více než 155 státech včetně 50 zemí, v nichž působí 

Fulbrightovy komise či nadace. Za dobu své existence poskytl stipendia více 

než 310 tisícům studentů, vědců i neakademických odborníků. Ročně se 

v rámci Fulbrightova programu uděluje okolo 8 000 grantů.  

I když Fulbrightův program trvá už několik desítek let, čeští občané se 

mohli tohoto jedinečného programu plně účastnit až po roce 1989. Program 

spravuje Fulbrightova komise založená roku 1991 vládní dohodou mezi 

tehdejším Československem a USA. Po vypršení její platnosti v roce 2001 byla 

v roce 2002 podepsána nová dohoda.  

Od svého vzniku podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem přes 

700 českých a téměř 600 amerických stipendistů. 

Činnost Fulbrightovy komise v ČR a její financování řídí správní rada, 

v níž jsou stejným počtem zastoupeni čeští a američtí členové. Rada 

schvaluje nové programy a výběr stipendistů, jmenuje členy výběrových 

komisí pro jednotlivé Fulbrightovy programy, stanovuje prioritní obory atd. 

České členy rady jmenuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

americké členy rady jmenuje velvyslanec USA v České republice. Čestnými 

členy správní rady jsou velvyslanec USA v ČR a český ministr školství.  

Na financování Fulbrightova programu se spolupodílejí vlády USA  

i ČR plně v souladu se závazkem daným smlouvou o Fulbrightově komisi. 

Součástí komise je také poradenské středisko. Poskytuje ucelené  

a aktuální informace o studiu v USA a o různých typech testů, které požadují 

americké univerzity. 
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Stipendia 

Fulbrightova 

programu 

 

 

Dr. Hana 

Rambousková  

 

Fulbrightův program sehrál od samého počátku významnou roli jako 

skvělý nástroj veřejné diplomacie a mezinárodní spolupráce. S přihlédnutím 

k této roli jsou cíle Fulbrightovy komise následující: 

 

 zlepšit porozumění mezi rozdílnými kulturami a etniky výměnou 

studentů, vědců a dalších odborníků; 

 podporovat vynikající osobnosti v České republice, které mohou 

významně přispět k rozvoji svého vlastního oboru, k navazování 

mezinárodních partnerství a k upevnění občanské společnosti; 

 představit v České republice vedoucí odborníky z USA, kteří uvedou 

nové metody výuky a výzkumu, a přispějí tak k obohacení domácího 

akademického prostředí; 

 podpořit vynikající české vědce a odborníky, jejichž projekty budou 

propagovat českou kulturu v USA; 

 zvýšit odbornou úroveň v oborech, které se přednášejí nebo v nichž 

se provádí výzkum v obou zemích; 

 podchytit nové obory, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich 

dalšímu rozvoji; 

 rozšířit činnost komise zřizováním programů, na jejichž financování 

se podílejí zúčastněné instituce; 

 prohloubit povědomí o programech a zvýšit jejich prestiž 

v akademické obci i široké veřejnosti;  

 poskytovat informace o možnostech studia v USA; 

 pro univerzity, studenty a badatele z USA sloužit jako informační 

centrum o studiu a výzkumných možnostech v ČR. 
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Stipendia 

Fulbrightova 

programu 

 

 

Dr. Hana 

Rambousková  

 

Přehled poskytovaných Fullbrightových stipendií 

 
Fulbrightova stipendia jsou určena pro studenty, vědce a přednášející, 

zástupce neziskových organizací a učitele středních a základních škol: 

 

Studenti: 

- Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia 

- Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie). 

 

Vědci a přednášející: 

- Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášejících  

- Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská 

kategorie) 

- Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře 

- Fulbrightovy instituty amerických studií 

 

Ostatní: 

- Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sektoru 

- Fulbrightův program učitelských výměn 

Obecné předpoklady, přihláška a výběrové řízení 

 

Obecnými předpoklady pro podání žádosti o některé z Fulbrightových 

stipendií jsou odpovídající akademické/profesní kvality uchazeče a jeho 

projektu, dobrá znalost angličtiny, české občanství a trvalý pobyt v České 

republice. Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně 

nepůsobili nebo nežili.  

Přihlášky včetně doporučujících dopisů se podávají do všech typů 

programů 

 on-line. Kompletní přihláška musí být podána k odpovídajícímu datu 

uzávěrky (viz dále). 

O stipendia se lze hlásit ve všech oborech s výjimkou MBA a klinické 

medicíny.  Vítány jsou přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové 

aspekty dané problematiky a přihlášky v oboru amerických studií.  
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Stipendia 

Fulbrightova 

programu 

 

 

Dr. Hana 

Rambousková  

 

Přihlášky posuzuje komise spolu s odborníky v odpovídajícím oboru. 

K žádostem o grant v kategorii Fulbright Scholar Program, Proshek-Fulbright 

Program a Fulbright-Masaryk Program si komise vyžádá posudky 

odpovídajících odborníků z domácích i zahraničních univerzit a výzkumných 

institucí. V každém programu provádí ústní výběrové řízení s uchazeči 

o stipendium výběrová komise, jejíž členy jmenuje správní rada. Konečný 

souhlas s nominací stipendistů v České republice vyslovuje správní rada, 

která bere v úvahu doporučení výběrové komise, dostupnost finančních 

prostředků a další požadavky programů. Konečný souhlas s udělením všech 

grantů celosvětově vyslovuje instituce „The Board of Foreign Scholarships“ se 

sídlem ve Washingtonu, jmenovaná prezidentem USA. 

Finanční aspekty stipendií 

Stipendia pokrývají náklady na ubytování a stravu, zdravotní pojištění  

a zpáteční letenku. V případě Fulbrightova stipendia pro (post)graduální 

studium hradí Fulbrightova komise rovněž školné na jeden akademický rok do 

maximální výše 15 tis. USD. Stipendisté doprovázení rodinnými příslušníky 

obdrží zvýšené měsíční stipendium a příspěvek na cestu. Zdravotní pojištění  

a zbylé cestovní náklady svých rodinných příslušníků však hradí sami. 

(Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium neobsahuje finanční 

podporu rodinných příslušníků.) 

Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášejících 

Stipendium podporuje vysílání českých vědců a vysokoškolských 

pedagogů do USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum. Délka pobytu 

závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců  

v příslušném akademickém roce. 

K základním požadavkům pro podání přihlášky patří dosažený titul 

Ph.D. či jeho ekvivalent, úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická 

činnost a pozvání z americké strany. 
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Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti: 

 Vlastní výzkumný projekt. 

 Přehled použité literatury k projektu. 

 Životopis a seznam publikací. 

 Pozvání americké instituce. 

 Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line. Doporučení musí 

být odeslána nejpozději v den uzávěrky. 

Termín odevzdání přihlášek je 1. října pro pobyt začínající v průběhu 

následujícího akademického roku. 

 Fulbright-Masarykovo stipendium 

Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno vědeckým pracovníkům, 

vysokoškolským pedagogům i doktorandům, kteří jsou vynikajícími odborníky 

ve své vědecké oblasti a současně také, podobně jako T. G. Masaryk, 

aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo 

komunit. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou 

organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným 

předpokladem pro získání stipendia. 

V USA se na pozvání americké akademické instituce věnují svému 

výzkumnému projektu nebo mohou přednášet. 

Stipendium se poskytuje ve třech kategoriích: 

1. juniorské – pro žadatele zpravidla v doktorském programu před 

dokončením Ph.D.; 

2. postdoktorské – pro žadatele s Ph.D. získaným maximálně před 5 lety 

k datu uzávěrky přihlášek; 

3. seniorské – pro žadatele s Ph.D. uděleným před více než 5 lety. 
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Online přihláška obsahuje stejné součásti jako přihláška o Fulbrightovo 

stipendium pro vědce a přednášející (včetně pozvání americké instituce).  

V životopise žadatel musí podrobně uvést, jakým společensky prospěšným 

aktivitám se věnuje. 

Termín odevzdání přihlášek je 1. prosince pro pobyt začínající v nejpozději  

v prosinci následujícího akademického roku. 

Proshek-Fulbrightovo stipendium 

Stipendium je určeno lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na 

medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie 

apod. Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost 

pracovat na vlastním výzkumném projektu a zároveň se účastnit pozorování, 

konzultací, výuky a výzkumu na Lékařské fakultě University of Minnesota. 

Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Obvyklá délka stipendia je  

3–6 měsíců. 

Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích: 

1. kategorie A – pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním 

osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo titulu 

Ph.D.; 

2. kategorie B – pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické 

způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším 

ekvivalentem). 

Online přihláška obsahuje stejné součásti jako přihláška  

o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Nemusí zahrnovat 

pozvání. Místo toho žadatel uvede jméno a pracoviště specialisty, s nímž by 

chtěl na Lékařské fakultě University of Minnesota spolupracovat. Během 

přípravy přihlášky se doporučuje navázat s odpovídajícím specialistou 

kontakt. 

Termín odevzdání přihlášek je 1. února pro pobyt začínající v průběhu 

následujícího akademického roku. 
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Fulbrightovy instituty amerických studií 
 

Fulbrightovy instituty amerických studií jsou určeny pro vysokoškolské 

pedagogy, vedoucí kateder, specialisty připravující studijní osnovy, autory 

vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic, kteří se zabývají 

amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je 

zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do 

své další pedagogické i odborné práce. 

Jednotlivé instituty obsahují zhruba měsíční, intenzivní program 

přednášek, seminářů, diskusí apod. na univerzitě, doplněný o krátkodobé  

i dlouhodobé exkurze (max. dva týdny) k danému tématu a o setkání  

s předními osobnostmi politického i kulturního života USA. Instituty 

neposkytují prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému 

studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. 

Témata institutů včetně příslušných termínů uzávěrky přihlášek jsou 

každoročně vyhlašována na stránkách Fulbrightovy komise, kde jsou 

k dispozici i formuláře přihlášek. 

Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia 

 
Stipendium je určeno ke studiu na americké univerzitě, přičemž cílem 

pobytu může být absolvování celého studijního programu a zisk titulu 

(kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-

degree"). Zájemce může rovněž zvolit kategorii "visiting research student" 

určenou pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační 

práci. 

Stipendium je poskytováno na jeden akademický rok. Pro získání 

stipendia je důležitý osobní profil studenta (studijní a odborné výsledky, 

výsledky z požadovaných testů, iniciativa, potenciál atd.) a kvalita jeho 

přihlášky (studijní nebo výzkumný záměr, motivace, doporučení, dlouhodobé 

cíle atd.). 

K základním požadavkům pro podání přihlášky patří dokončení 

minimálně bakalářského programu, výborné studijní výsledky, složení 

jazykového testu TOEFL minimálně na 80 bodů a složení zkoušky GRE (tento 

test se nevyžaduje u kategorie "visiting research" a pro studium právnických 

programů). U kategorie "visiting research" uchazeč musí mít pozvání 

americké strany vyjadřující ochotu studenta přijmout.  
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Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti: 

 Esej popisující cíle studia v USA („Study Objectives“). 

 Esej s životopisnými údaji týkajícími se zejména studia, zájmů  

a životních cílů („Personal Statement“). 

 Strukturovaný životopis se seznamem případných publikací. 

 Pozvání americké instituce (v případě kategorie „visiting research“). 

 Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line. 

 Kopii diplomu a státnicového vysvědčení spolu s výpisem studijních 

výsledků či kopií indexu. 

 Výsledek jazykové zkoušky TOEFL  a u kategorií "degree" (s výjimkou 

LL.M.) a "non-degree" výsledek standardizované přijímací zkoušky 

GRE General Test. 

 U kategorie "visiting research" pozvání z americké instituce. 

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení včetně dodání všech vyžadovaných 

dokumentů je 1. září.  

Američtí stipendisté v ČR 

Každoročně působí v ČR v rámci Fulbrightova programu okolo deseti 

vědců  

a vysokoškolských pedagogů z USA, kteří se věnují vlastním výzkumným 

projektům či přednášejí na českých univerzitách. Podobně pobývá několik 

dalších desítek stipendistů z USA na nejrůznějších akademických pracovištích 

Evropy. Seznamy amerických stipendistů jak v ČR, tak v Evropě jsou na 

stránkách Fulbrightovy komise.  

Pokud má některá z univerzit v ČR zájem uspořádat se stipendistou 

seminář či jinou formu prezentace, může jej pozvat ke krátkodobému 

hostování. Fulbrightova komise velmi ráda zprostředkuje kontakt  

a uskutečnění návštěvy podpoří úhradou cesty. Zvoucí strana pak poskytne 

pozvanému stipendistovi ubytování. 

Možnost pozvat stipendistu Fulbrightova programu se v minulosti 

mnohokrát osvědčila a posloužila k založení a posílení kontaktů domácí 

univerzity s americkou institucí. 
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Poradenské služby a kontakt 

 
Podrobné informace o stipendiích, přístup k on-line přihláškám a další 

informace o požadovaných testech či jiných možnostech studia v USA jsou na 

stránce Fulbrightovy komise www.fulbright.cz.  

 

Studijní poradce poradenského střediska, které je součástí Fulbrightovy 

komise, i další pracovníci Fulbrightovy komise jsou připraveni poskytnout 

osobní konzultace při výběru škol, přípravě na přijímací zkoušky TOEFL, GRE, 

GMAT, přípravě přihlášky i zaměření motivačních a doporučujících dopisů aj. 

 

Sídlo komise je na adrese: Karmelitská 17, 118 00 Praha 1. 
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Filozofická fakulta UP – Základní statistické údaje 

 

Stav akademické obce k 31. 10. 2010  

Celkový počet studentů (Bc., Mgr., NMgr., Dr.): 5.834  

Absolventi v roce 2009 (Bc., Mgr., NMgr., Dr.): 1.362  

Nově přijatí (Bc., Mgr., NMgr., Dr.): 1.977  

Celkový počet účastníků dalšího vzdělávání: 183 

Přepočtený počet učitelů: 257 

Počet kateder: 21 

Počet užívaných budov: 8 

Počet spravovaných metrů: cca 25 000 m2 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 fyzický: 492  

 

Údaje o zdrojích fakulty (VZH za r. 2011) 
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Projekty OPVK (víceleté) na FF UP nad 1 mil. Kč v r. 2011 
 

  

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci  
s přírodními vědami  

Mgr. Dan Faltýnek  KOL  37 703  

Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace. School for Transform. 
Leadership  

Prof. Ph.D. Gaudenz 
Assenza  

KPES  18 342  

Bohemistika – obor pro třetí tisíciletí  PhDr. Jan Schneider, 
Ph.D.  

KB  16 474  

Inovace oboru čínská filologie na UP v Olomouci se zaměřením na uplatnění 
absolventů v praxi  

Mgr. Ondřej 
Kučera  

KAS  13 568  

Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání  Ing. Menšíková Jiřina  Děka
nát  

11 451  

Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového 
studij.modulu "němčina jako jazyk ..."  

Prof. PhDr. Ingeborg 
Fialová, Dr.  

KG,KJ  11 022  

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce  Ing. Pavlína Grigárková  Děka
nát  

10 659  

Inovace studia anglické filologie o moduly překladu a komunitního tlumočení  Doc.PhDr.Václav 
Řeřicha, CSc.  

KAA  10 570  

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských 
a doktorských programů fil. oborů  

Prof. PhDr. Oldřich 
Uličný, DrSc.  

KB  10 002  

Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělání 
ved.prac.ve školství  

Mgr. Dana Růžičková  ICV  8 357  

Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově  Mgr. Martina Friedlová  ICV  8 210  

Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií  Prof. PhDr. Ingeborg 
Fialová, Dr.  

KG,KJ  8 052  

Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na KP FF UP 
Olomouc  

PhDr. Matúš Šucha, 
Ph.D.  

KP  7 967  

Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých 
týmů se zaměř. na prac.V a V...  

Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.  ICV  7 762  

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů-inovace stud. oborů Sociologie  
a Politologie a Evropská studia  

Prof. PhDr. Dušan 
Šimek  

KSA  7 301  

Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika  
a Politologie a evropská studia 

Mgr. Diana 
Hověžáková  

KSA  6 998  

Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost 
stud. film. divad. a mediál. stud.  

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.  KDF
MS  

6 825  

Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů FF UP v Olomouci-inovace 
studijních programů …  

Mgr. Markéta 
Šuplerová  

ICV  6 777  

Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických 
prac.  a  PGS.  

PhDr. Martin Dolejš  KP  6 743  

Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se 
zaměřením na multik. výchovu  

Mgr. Andrea Preissová 
Krejčí, Ph.D.  

KSA  6 365  

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova  Doc. Pavel Šaradín, 
Ph.D.  

KPES  5 717  

Inovace oborů Kulturální studia a mediální studia s ohledem na zvýšení 
flexibility absolventů a …  

Mgr. Marek Lapčík, 
Ph.D.  

KŽ  5 659  

Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti řízení vysokých škol  
u vedoucích akademických pracovníků UP  

RNDr. Ing. Lenka 
Cimbálníková  

ICV  4 195  

Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory  Manuela Eugenia 
Gheorghe,D.Phil.  

KAL  3 871  

Inovace výuky komunikativních dovedností v angličtině  PhDr. Ivana Mrozková  KAL  3 127  

Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví  Mgr. Pavlína Kalábková  KH  1 987  

Inovace oboru religionistika na MU v Brně se zaměřením na kulturu Číny  
a Japonska  

Mgr. Ondřej Kučera  KAS  1 294  

Celkem        246 
998  
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Projekt je plánován jako několikafázový program řadící škálu 

komplementárních aktivit zaměřených na zasíťování řešitelského pracoviště 

mezi tuzemské i zahraniční instituce sdílející know-how v oblasti praktického 

managementu vysokých škol. Vedle budování vazeb mezi univerzitami, 

veřejnou sférou a komerčním sektorem budou tyto kontakty využity  

k profesnímu tréninku zvyšujícímu kompetence jednotlivých segmentů řízení 

mateřské fakulty. Nabyté zkušenosti a znalosti poslouží k manažerské opoře 

vědy, výzkumu a vzdělávání. Unikátní databáze spolupracujících institucí bude 

přetvořena rovněž do interaktivní sociální sítě umožňující získávání aktuálních 

poznatků pomocí crowdsourcingu a tematizovaných konferencí. Nezbytná 

potřeba intenzivní komunikace a předávání zkušeností ve sféře terciárního 

vzdělávání pramení mimo jiné z modernizace vysokoškolského systému  

a z nutnosti přípravy na přechod k placenému vysokému školství a rozvinutí 

vícezdrojového financování vědy, výzkumu a vzdělávání. 

 

Harmonogram: 9/2011 až 3/2014 

 Partner projektu: KHK OK 

 Hlavní aktivity: 

1. Vytvoření partnerství mezi institucemi terciárního vzdělávání, veřejnou 

a komerční sférou. 

2. Příprava projektového začlenění FF UP do finančních instrumentů EU. 

3. Realizace praxí a odborných stáží (příprava na konkurenční prostředí) 

vč. jazykového dovzdělávání. 

 

Cílové skupiny:  

akademičtí pracovníci zabývající se vědou: cca 120, 

ostatní zaměstnanci: 30+10+20. 

 

Důvody potřebnosti: 

 absence styku s veřejnou a komerční sférou v oblasti organizace  

a řízení, 

 jistá uzavřenost školy/fakulty – chybí „best practice“ z firem, 

 příprava na zavedení zápisného.  

 

Cíle projektu: 

 aktivní práce s lidskými zdroji, 

 vzdělávání zaměstnanců, 

 posílení internacionalizace. 
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Očekávání od komerčních firem: 

 možnost krátkodobé stáže/odborné praxe vybraných profesí (např. 

personalisté, účetní, správa ICT, PR apod.), 

 impulsy pro praktické zaměření realizovaných oborů na FF UP, 

 navázání kontaktů terciární sféry (FF UP) pro možnosti vědy  

a výzkumu. 

 

Možnosti FF UP pro praktické využití 

 krátkodobá reklama v prostorech FF UP, 

 nabídnutí celoživotního vzdělávání v oborech, které realizujeme 

 zajištění jazykového vzdělávání na katedře aplikované lingvistiky (od 

10/2012), 

 překlady a tlumočení studenty FF UP za domluvených podmínek  

– úspora nákladů.  

 

Očekávané přínosy projektu pro zaměstnance: 

1/ Zvýšení odborných kompetencí (řízení, organizace práce apod.)  

u vybraných skupin zaměstnanců, 

 proděkané, vedoucí kateder, 

 sekretářky kateder, 

 zaměstnanci děkanátu. 

2/ Navázání či posílení mezinárodních vazeb, 

3/ Zvýšení jazykových kompetencí (angličtina, němčina, francouzština), 

4/ Pracovní sebereflexe.  

 

Současný stav realizace projektu: 

website: http://upgrade.upol.cz/      UPG,  

9 zahraničních jazykových stáží, 

9 tuzemských odborných stáží, 

1 zahraniční odborná stáž, 

příprava odborné konference 15. a 16. listopadu 2012,  

(mj. předpokládaná účast tajemníků filozofických a sociálně-vědních fakult). 
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Projekt ESF Filozofické fakulty UP v Olomouci, který nese název 

Rozšíření a systematizace výuky ve světových jazycích na FF UP (reg. 

č. CZ.1.07/2.2.00/28.0033), je zaměřen na několik základních aspektů 

podporujících rozvoj podmínek pro lepší využití možností současného 

mezinárodně provázaného akademického světa. Projekt by tak měl umožnit 

nejen zdokonalení dovedností a schopností studentů i pedagogů, ale také 

setkávání se zahraničními odborníky v jednotlivých oborech, které se na 

Filozofické fakultě studují. 

Jednou ze zásadních podmínek podpory mobility studentů i pedagogů 

na vysokých školách je dobrá znalost cizích jazyků, především angličtiny, 

která se stala základním komunikačním prostředkem v akademickém světě. 

Důraz je zde tedy kladen na angličtinu na vyšší úrovni a v možnostech 

akademického prostředí. Projekt je zaměřen na zvyšování akademických  

a komunikačních kompetencí studentů i akademických pracovníků filozofické 

fakulty. 

Anglický jazyk je nezbytný pro akademické pracovníky, kteří vyjíždějí 

mimo Českou republiku na stáže, na výukové pobyty v rámci jiných 

mobilitních programů nebo na konference a workshopy. Proto je tento projekt 

zaměřen na vylepšení akademické angličtiny pedagogů a dalších pracovníků 

filozofické fakulty. Lepší znalost jazyka a schopnost používat angličtinu 

v akademickém prostředí má však i další efekty: kromě lepších možností 

akademických pracovníků v zahraničí poskytují kurzy zaměřené na 

akademickou angličtinu zaprvé lepší zázemí pro psaní akademických textů, 

článků a studií, pro zahraniční periodika a zadruhé usnadní pedagogům 

přípravu odborných kurzů a seminářů v anglickém jazyce. Tento druhý 

výsledek zmíněné aktivity má i multiplikační efekt, neboť studenti, kteří se 

zapojí do odborných kurzů vedených v anglickém jazyce, budou schopnější  

a snad i odvážnější pracovat v cizím jazyce na akademické úrovni, a tedy 

jejich výjezdy do zahraničí budou snazší. 

Další aktivity projektu jsou zaměřeny na zlepšení schopností  

a kompetencí v anglickém jazyce u studentů filozofické fakulty. Pro to jsou 

vytvořeny krátkodobé intenzivní kurzy akademické angličtiny, jejichž obsah je 

navázán na jednotlivé humanitní či sociálně-vědní obory. Další zdokonalování 

studentů v komunikačních schopnostech v angličtině pak je umožněno 

individuálními kurzy, které se zaměřují na aktuální potřeby studentů podle 

jejich schopností a na konkrétní problémy akademického projevu.  
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Kromě toho budou probíhat kurzy zaměřené na soft skills v angličtině, 

především týkající se akademického psaní, prezentací, nakládání s časem, 

komunikačních dovedností, veřejných přednesů, psaní projektů apod. 

Studenti jsou nejprve testováni a rozřazováni podle svých schopností, aby 

konkrétní výuka akademické angličtiny byla dostatečně efektivní. 

V rámci projektu se nám od jeho počátku podařilo realizovat několik 

jazykových kurzů. V průběhu letních měsíců probíhala výuka všeobecné 

angličtiny pro zaměstnance filozofické fakulty, pro kterou byly vytvořeny čtyři 

úrovnostní skupiny. Cílem těchto kurzů bylo zlepšit jazykové dovednosti 

potřebné pro každodenní komunikaci v anglicky mluvících zemí, které jsou 

často voleny akademickými pracovníky jako cíl jejich zahraničních cest. Kurzy 

se ukázaly být velmi přínosné a v rámci projektu plánujeme jejich 

pokračování.  

V prvních dvou týdnech září 2012 jsme v rámci této klíčové aktivity 

realizovali intenzivní kurz akademické angličtiny pro studenty a akademické 

pracovníky Filozofické fakulty UP. Studenti byli rozděleni do tří oborových 

skupin dle svého studijního zaměření, čímž jsme chtěli dosáhnout maximální 

propojení s jejich dalším studiem. Kurz byl jasně zaměřen na různé aspekty 

použití jazyka v akademickém prostředí, a to především na psaní 

akademických textů a jejich prezentaci. Intenzivní kurz pro akademické 

pracovníky byl svým obsahem obdobný, nicméně interakce mezi lektorem  

a účastníky kurzu byla intenzivnější. Opět byl kladen důraz na jejich odborné 

zaměření a kurz reflektoval nutnost používání anglického jazyka 

v akademickém světě, který je dnes nevyhnutně spjatý s publikační činností 

v zahraničních časopisech a účastí na mezinárodních konferencích.  

Na počátku zimního semestru 2012/2013 otevíráme individuální 

kurzy anglického jazyka, které budou nabízeny jak studentům na všech 

stupních studia, tak i akademickým pracovníkům. Cílem je reagovat zejména 

na individuální potřeby, které vznikají při psaní závěrečných prací, či 

odborných statí.  

Dalšími aktivitami projektu, které přímo podporují mobilitu 

akademických pracovníků, jsou přednášky a workshopy zahraničních 

odborníků hostujících na Filozofické fakultě. Do projektu je aktivně 

zapojeno dvacet kateder Filozofické fakulty, z nichž každá má možnost 

pozvat si až tři zahraniční experty v daném oboru, kteří v Olomouci stráví tři 

nebo pět pracovních dnů, podle charakteru akce. 
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Reálnými výstupy těchto aktivit jsou přednášky (třídenní pobyt)  

a workshopy (pětidenní pobyt). Ty jsou zaměřeny na aktuální trendy  

v jednotlivých disciplínách a zváni na ně jsou přední odborníci v oboru tak, 

aby vyhovovali požadavkům jednotlivých studijních oborů.   

Tyto akce jsou určeny především studentům doktorských, případně 

magisterských programů na Filozofické fakultě. Umožňují jim seznámit se 

přímo v Olomouci s renomovanými zahraničními odborníky v daných oborech 

a poznat nové přístupy ve svých disciplínách. Kromě edukativní úlohy mají 

tyto aktivity navíc multiplikační efekty, které dále mohou přispívat k lepším 

možnostem mobility akademických pracovníků  

i studentů. Studenti mají například možnost se seznámit se zahraničními 

odborníky, kteří jim mohou nabídnout stáže na svých pracovištích;  

komunikace a blízké pracovní setkávání mezi zahraničními a českými 

akademickými pracovníky pak podněcují k opětovnému setkávání, především 

na základě dalších mobilitních programů. 

Organizace přednášek a workshopů je zajištěna projektovým týmem 

ve spolupráci se zahraničními koordinátory jednotlivých kateder. 

Koordinátorka zahraničních lektorů spolu s osobou pověřenou ze strany 

katedry dohodnou veškeré detaily konkrétní návštěvy (letenky, jízdenky, 

ubytování, vyzvednutí hosta, doprovod během pobytu v Olomouci, zajištění 

místnosti či zapsáni do Stagu). Program dané akce je znám předem, studenti 

jsou o přednášce či workshopu informováni prostřednictvím připravených 

plakátů, na webu fakulty i projektu, případně i sylabů kurzů, v rámci nichž se 

daná přednáška uskuteční. Zatímco přednáška je realizována jako součást již 

existujícího kurzu, workshopy jsou výukovou akcí evidovanou samostatně  

v systému Stag. Každá akce je pečlivě připravována a zdokumentována 

(fotky, prezenční listiny, výukové materiály).  

V první polovině září byla v rámci tohoto projektu zrealizována první 

zahraniční návštěva. Hostem Katedry sociologie a andragogiky FF UP byl 

britský profesor Peter Jarvis, mezinárodně uznávaný a oceněný akademik  

v oblasti vzdělávání dospělých, který v současné době působí na Univerzitě  

v Surrey (VB). Ve dnech 11. až 13. září vedl profesor Jarvis sérii workshopů 

na téma "Celoživotní učení: Jak být osobností ve společnosti," které se 

zaměřovaly na interpretaci procesu celoživotního učení.  Workshopy byly 

určeny doktorandům oboru sociologie a andragogika na FF UP. Vzhledem  

k tomu, že se jednalo o významného hosta a díky atraktivitě tématu jeho 

workshopů, byly všechny workshopy profesora Jarvise plně obsazeny  

a studenti hodnotili celou akci pozitivně. 
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Dalším zahraničním hostem, který přijede v rámci tohoto projektu, je 

Nathan Alexander Thompson z Velké Británie, dramaturg poetické sekce 

populárního festivalu Nozstock, který měl ve dnech 9.–11. 10. 2012 workshop 

tematicky zaměřený na Slam Poetry. Doktorandi Katedry anglistiky  

a amerikanistiky, kterým je workshop určen, si během něj zkusí prezentovat 

vlastní či reprodukovat cizí básně tak, aby obstáli při veřejném vystoupení. 

Součástí workshopu bude rétorická, intonační a dramatická instruktáž 

jednotlivých účastníků přednášejících vybrané básně, seznámení s úspěšnými 

strategiemi pro soutěže v autorské tvorbě, ale i rady v oblasti vlastního 

tvůrčího psaní.  

V rámci workshopu se v olomouckém Divadle hudby bude rovněž 

konat druhý ročník exhibice ve slam poetry Kladivo huby, na níž Nathan 

Thompson vystoupí jako zvláštní host a nejudatnější studenti si mohou 

vyzkoušet poetické klání naostro. 

Do konce zimního semestru 2012 je naplánováno ještě 12 akcí, přičemž 

celkem by mělo být v rámci projektu UPLIFT zrealizováno 20 workshopů  

a 40 přednášek. Dosavadní zájem kateder o nabídnuté možnosti je velký. 

Takřka všechny katedry využily všech tří možností k pozvání zahraničních 

expertů, přičemž již pozvaly, nebo hodlají na FF UP pozvat zahraniční 

odborníky nejen z Evropy (Německo, Portugalsko, Švédsko, Nizozemí, Itálie, 

Polsko, Ukrajina, Belgie, Velká Británie, Rakousko, Francie), ale také z USA či 

Izraele. 
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Charakteristika projektu UPdoc 

 

Projekt Diverzifikace a systematizace postgraduálního studia na 

FF UP v Olomouci, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0179 (zkrácený interní 

název: UPdoc), je celofakultně koordinovanou strategickou aktivitou, která 

směřuje ke komplexní inovaci doktorských studijních programů (dále jen 

DSP) včetně posílení přípravy jejich potenciálních frekventantů – studentů 

magisterského studia.  

 V nejobecnější rovině projekt usiluje o dosažení elitní úrovně 

doktorských studií na FF UP. Prostřednictvím jeho aktivit má být zvýšena 

konkurenceschopnost studentů a absolventů DSP na FF UP nejen v českém, 

ale i v mezinárodním prostředí. Prostředkem k tomu je jasné definování 

výstupních znalostí a kompetencí absolventů tak, aby odpovídaly potřebám 

trhu práce a nejnovějším trendům v akademickém sektoru. Inovované 

doktorské studium má být zároveň plně kompatibilní s evropským prostorem 

vysokoškolského vzdělávání ve smyslu Boloňského a Lublaňského procesu. 

Vedle internacionalizace a zvýšení konkurenceschopnosti projekt významně 

podporuje intenzifikaci vysoce kvalifikované kontaktní výuky a posílení 

mezioborových vazeb. Směřuje tak k lepšímu využití znalostního  

a badatelského potenciálu celé filozofické fakulty i k jednoznačnému 

nastavení a sjednocení minimálních požadavků pro zisk titulu Ph.D. napříč 

všemi obory DSP.  

 Podnětem pro některé cíle projektu bylo i hodnocení kontrolní skupiny 

Akreditační komise ČR z prosince 2011, které přes své celkově příznivé 

vyznění přineslo několik doporučení k dílčím změnám převážně organizačního 

charakteru.  

 Vedle systematizace a zkvalitnění DSP projekt usiluje také o celkové 

zlepšení podmínek studia v doktorském cyklu. Stanovení transparentních 

pravidel studijního programu, posílení informačního a administrativního 

servisu a podpora zvýšeného zájmu a péče o doktorandy mají vést k zajištění 

uživatelsky přívětivějšího zázemí a odstranění dosavadních zábran snižujících 

potenciál úspěšného absolutoria. 
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Základní informace o projektu UPdoc 

 

 Realizace projektu byla zahájena 1. 7. 2012, ukončení je plánováno na 

31. 6. 2015. Řešitelem projektu je doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M. A. – děkan 

Filozofické fakulty UP v Olomouci. Na realizaci se dále podílí i proděkan pro 

vědu a výzkum doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. Přímá účast vedení na projektu 

umožňuje jeho celoinstitucionální implementaci a podporuje kvalitativní 

inovaci akreditovaných oborů na všech fakultních pracovištích, která DSP 

realizují. Tím je omezeno riziko dočasného či pouze parciálního dopadu 

prováděných změn a vzniká prostor pro systematické využití existujících 

příležitostí rozvoje.  

 Mezi cílové skupiny projektu patří především studenti DSP na FF UP  

a akademičtí pracovníci v roli školitelů a/nebo členů oborových rad DSP. 

Některé aktivity projektu se zaměřují i na potenciální doktorandy 

prostřednictvím přípravy studentů magisterského studijního stupně. 

 

 Projekt sestává z šesti klíčových aktivit, které směřují k naplnění jeho 

hlavních cílů. Jedná se o:  

- přípravu inovace a modularizace studijních oborů;  

- realizaci modulového systému a intenzifikaci kontaktní výuky; 

- vzdělávání školitelů a přenos know-how ze zahraničí; 

- podporu zahraniční mobility v rámci inovace DSP; 

- evaluaci nově zavedeného systému DSP na FF UP a 

- přípravu magisterských studentů na studium v DSP. 

 

 Vzhledem k termínu zahájení realizace projektu jsou některé ze 

zmíněných klíčových aktivit teprve v přípravných či počátečních fázích. Během 

letních měsíců byly stanoveny a rozpracovány základní parametry 

modulového systému, který se stal jednotným celofakultním rámcem, jehož 

požadavkům přizpůsobily oborové rady kurikula realizovaných doktorských 

studijních programů. V současné době je většina úsilí věnována přechodu  

k inovovanému modularizovanému studijnímu systému, jehož podmínky  

a nároky platí pro všechny studenty FF UP, kteří nastupují do prvního ročníku 

doktorského studijního programu v září 2012 a dále. 
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Zahraniční mobilita a spolupráce v rámci projektu UPdoc 

 

 Zahraniční mobilita a spolupráce nejsou v rámci projektu UPdoc 

pojímány jako samostatný cíl, jsou však jedním z nejdůležitějších prostředků 

umožňujících inovaci a celkové zkvalitnění studia v DSP na FF UP. Využití 

mobility a spolupráce s experty ze zahraničí je podstatnou součástí většiny 

klíčových aktivit projektu. 

 Hostování zahraničních odborníků má přispět k obohacení a zkvalitnění 

kurikula všech oborů DSP realizovaných na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 

Projekt počítá s podporou 50 návštěv expertů, kteří vystoupí v rámci 

intenzivnější kontaktní výuky oborových a vědeckovýzkumných předmětů. 

Výběr a zapojení zahraničních odborníků do výuky jsou rozhodující měrou 

ponechány v kompetenci jednotlivých oborových rad, které tak mají možnost 

organizovat návštěvy vynikajících mezinárodně uznávaných kapacit v daném 

oboru. Další 4 zahraniční přednášející přispějí k nově zavedené 

interdisciplinární výuce metodických předmětů a kurzů takzvaných „soft 

skills“, které se alespoň v určitém rozsahu stávají povinnými pro všechny 

studenty DSP na FF UP v Olomouci.  

 Klíčovou aktivitou, která je do značné míry postavena právě na 

spolupráci s prostředím mimo ČR, je vzdělávání školitelů a přenos know-how 

ze zahraničí. Všeobecná část této aktivity spočívá ve vytvoření vzdělávacího 

programu určeného současným i budoucím školitelům doktorských programů 

a členům oborových rad. Na vytvoření a realizaci vzdělávacího programu se 

bude postupně podílet 6 zahraničních expertů, kteří přispějí jak 

specializovanými přednáškami podporujícími zkvalitnění odborných 

kompetencí k vedení studentů DSP (například v oblasti aktuálních 

metodologických přístupů), tak i sdílením zkušeností s organizací 

postgraduální výuky na významných zahraničních univerzitách. Individuální 

část aktivity je tvořena nabídkou specializovaných konzultací saturujících 

konkrétní potřeby školitelů, přičemž celá polovina (50) z těchto konzultací 

proběhne na významných partnerských pracovištích v zahraničí. Rozsah 

zahraničních konzultací je stanoven až na 14 dnů. 

Ústřední téma příspěvku výrazně vystupuje do popředí i v případě 

čtvrté klíčové aktivity projektu, která si klade za cíl vytvoření 

systematizovaného centralizovaného servisu k podpoře zahraniční mobility 

studentů DSP všech oborů.  
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Zvýšená potřeba podpory mobility studentů je dána i skutečností, že 

povinnost absolvovat během studia DSP alespoň jednu zahraniční stáž byla 

nově stanovena pro všechny studenty DSP na FF UP bez výjimky. Servis 

předpokládá vytvoření celofakultní nabídky studia v zahraničí, její centrální 

organizaci a administraci. Databáze grantových a projektových příležitostí 

bude doplněna o konzultace v oblasti projektového managementu s cílem 

podpořit možnosti mobility hrazené z jiných než fakultních (a projektových) 

zdrojů. Významnou součástí podpory mobility studentů DSP je i nabídka 75 

krátkodobých monitorovacích stáží na zahraničních institucích, které 

studentům umožní domluvu dlouhodobých studijních pobytů. 
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Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost (MCIN) je společný 

projekt kateder optiky a informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci zaměřený na posílení excelence vědeckých týmů 

působících na těchto pracovištích a podporu jejich mezinárodní vědecké 

spolupráce. Tento projekt financovaný v rámci prioritní osy 2.3 operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je unikátní díky svému 

rozsahu a komplexnosti a umožňuje realizovat aktivity, které by nebylo 

možné adekvátně financovat z jiných zdrojů.  

Projekt MCIN je zaměřený na vysoce interdisciplinární výzkum na 

rozhraní fyziky, matematiky a teorie informace. Specifickými předměty zájmu 

vědeckým pracovníků a studentů zapojených do centra jsou kvantová 

informatika, fundamentální kvantová neurčitost, fuzzy logika a neurčitost 

v klasických datech. Projektový tým čítá celkem 25 vědeckých  

a akademických pracovníků z kateder optiky a informatiky PřF UP a studentů 

doktorského studia optiky a informatiky na PřF UP. Řešení tohoto tříletého 

projektu bylo zahájeno 1. června 2011. 

Projekt sestává z pěti vzájemně provázaných komplementárních 

klíčových aktivit. Jádro projektu představují odborné stáže členů projektového 

týmu na partnerských zahraničních vědeckých pracovištích. Během doby 

realizace projektu je plánováno cca 80 stáží na více než 30 partnerských 

pracovištích v Evropě, Americe, Asii a Austrálii. Podařilo se tak vytvořit 

unikátní celosvětovou síť předních vědeckých skupin v oblasti kvantové 

informatiky, fuzzy logiky a neurčitosti v datech. Mezi zahraniční partnerská 

pracoviště patží například University of Illinios at Urbana-Champaign, Albert-

Einstein-Institut v Hannoveru, Max-Planck Institute for the Science of Light,v 

Erlangenu, Technical University of Denmark v Lyngby, Universidad 

Complutense v Madridu, Vrije Universiteit Brussel, University of Innsbruck, 

University of Calgary, University of Queensland v Brisbane a řada dalších.  

Během prvního roku realizace projektu se již uskutečnilo cirka  

30 stáží. Tyto stáže v délce od jednoho týdne do několika měsíců přispívají 

jednak k posílení již dříve existujících vazeb a kontaktů se zahraničními 

partnery a rovněž také umožňují navázání nových kontaktů a spolupráce. 

Tyto stáže jsou zásadním přínosem zejména pro doktorandy a mladé vědecké 

pracovníky zapojené do projektu, kteří tak mají možnost seznámit se 

s předními světovými pracovišti ve své oblasti a získat zkušenosti a kontakty 

klíčové pro další profesní rozvoj.  
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Další aktivitou projektu doplňující zahraniční stáže je podpora účasti 

členů projektového týmu na prestižních mezinárodních vědeckých 

konferencích. Jen v letošním roce členové výzkumného týmu MCIN navštívili  

9 mezinárodních konferencí zaměřených na kvantovou informatiku, 

kvantovou optiku a fuzzy logiku, kde přednesli 6 zvaných přednášek  

a prezentovali své výsledky formou řady krátkých ústních sdělení a posterů.  

Nové poznatky, které členové projektového týmu získávají na 

vědeckých stážích a mezinárodních konferencích, jsou průběžně předávané 

akademickým a vědeckým pracovníkům vysokých škol a AV ČR  

a vysokoškolským studentům, kteří tvoří cílovou skupinu projektu. Za tímto 

účelem je organizovaná série vědeckých seminářů členů týmu na PřF UP  

a rovněž se konají semináře na dalších vysokých školách a pracovištích 

Akademie věd České republiky, jako např. na Masarykově univerzitě, 

Vysokém učení technickém v Brně, Slezské univerzitě v Opavě nebo na 

Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Kromě toho jsou nově nabyté 

poznatky předávané studentům během běžné výuky členů týmu na PřF UP.  

K internacionalizaci projektového pracoviště a posílení povědomí  

o vědeckých aktivitách tohoto pracoviště v mezinárodním měřítku významně 

přispívají krátkodobé pobyty zahraničních vědeckých pracovníků na PřF UP. 

Jedná se o několikadenní návštěvy, během nichž zahraniční host přednese 

přednášku na vědeckém semináři a prohlédne si projektové pracoviště včetně 

laboratoří. Maximální prostor je během návštěvy zahraničního hosta vyčleněn 

pro neformální vědecké diskuse a spolupráci na řešení konkrétních 

výzkumných problémů. Každý semestr se uskuteční cca 8 návštěv 

zahraničních hostů, což je zásadní posun oproti stavu před začátkem řešení 

projektu, kdy se uskutečnila typicky jedna taková návštěva za semestr. 

Se značným úspěchem a ohlasem se setkaly i mezinárodní vědecké 

workshopy a letní školy, jejichž pořádání je plánováno každoročně po dobu 

trvání projektu i po jeho ukončení. Letos na konci dubna se uskutečnil první 

pilotní mezinárodní vědecký workshop Photons beyond qubits, na který přijalo 

pozvání 14 zahraničních řečníků. Tematicky byl tento workshop zaměřený na 

optické kvantové zpracování informace. 

Byly diskutované nové metody generace silně neklasických a kvantově 

korelovaných stavů fotonů a jejich aplikace pro přenos a zpracování 

informace na kvantové úrovni.  
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Přednášky zahraničních účastníků byly doplněné o přednášky zástupců 

vědeckých týmů působících na UP a součástí workshopu byla i poster sekce, 

která poskytla vítanou příležitost pro prezentaci vědeckých výsledků 

doktorandů. 

Druhý workshop Information, Uncertainty, and Imprecision se 

uskutečnil počátkem června paralelně s první letní školou Information and 

Uncertainty. Na konci července se pak konala druhá letní škola s názvem 

Quantum Physics and Quantum Information.  Všech těchto akcí se zúčastnila 

řada zvaných přednášejících ze zahraničí. Letní školy byly obsahově zaměřené 

zejména na studenty a mladé vědecké pracovníky (post-doky), čemuž 

odpovídal obsah a styl přednášek. Studenti měli možnost seznámit se se 

základními poznatky z kvantové informatiky, fuzzy logiky, pravděpodobnostní 

neurčitosti, měr neurčitosti a jejich aplikací. Účastníci velice pozitivně hodnotili 

aktuálnost prezentovaných témat i kvalitu pozvaných zahraničních lektorů na 

letních školách. Pro řadu studentů to byla první příležitost absolvovat ucelený 

cyklus přednášek v angličtině. Studenti si tak mohli procvičit svoji angličtinu 

v praxi a obohatili svoji slovní zásobu o odborné termíny z probíraných 

oblastí.  

Po prvním roce realizace projektu lze jednoznačně konstatovat, že 

projekt představuje značný přínos a přispívá ke zkvalitnění  

a internacionalizaci výzkumu na PřF UP a k efektivnímu přenosu nových 

vědeckých poznatků v oblasti kvantové informatiky, fuzzy logiky a neurčitost. 

Efektivitu mezinárodní vědecké spolupráce lze nejlépe ilustrovat na 

konkrétních příkladech. Díky intenzivním kontaktům a posílené spolupráci se 

zahraničními partnery bylo během prvního roku trvání projektu s těmito 

partnery připraveno celkem 5 společných návrhů projektů pro 7. Rámcový 

program EU. Jeden z těchto návrhů již úspěšně prošel všemi hodnotícími koly 

a byl schválen k realizaci. Tento projekt koordinuje profesorka Masha 

Chekhova z Max Planckova Institutu v Erlangenu a je zaměřený na aplikace 

mezoskopických stlačených stavů světla pro kvantový přenos a zpracování 

informace. 

Intenzivní mezinárodní vědeckou spolupráci lze rovněž doložit 

společnými vědeckými publikacemi se zahraničními partnery v prestižních 

mezinárodních odborných časopisech. Doktor Michal Mičuda absolvoval 

v rámci projektu MCIN dvě měsíční stáže na Institutu fotonických věd  

u Barcelony (ICFO) ve skupině profesora Torrese. 

 

 

Mezinárodní 

centrum pro 

informaci  

a neurčitost 

 

 

doc. Mgr. Jaromír 

Fiurášek, Ph.D. 



 

 

75 

 

 
  

V průběhu stáží se doktor Mičuda podílel na realizaci experimentu, který 

umožnil stanovit dimenzi zkoumaného kvantového systému. Tato práce 

vyústila ve společnou publikaci ve vysoce prestižním časopise Nature Physics. 

Docent Filip a doktor Usenko v rámci projektu MCIN úzce spolupracují se 

skupinou profesora Andersena na dánské technické univerzitě v Lyngby na 

problematice kvantové kryptografie s kvantově provázanými stlačenými stavy 

světla. Výsledky jejich společného výzkumu byly nedávno přijaty k publikaci 

v Nature Communications. V současné době je připravovaná, zaslaná nebo 

přijatá k publikaci řada dalších společných publikací se zahraničními partnery. 

Realizace tak komplexního a rozsáhlého projektu, jakým Mezinárodní 

centrum pro informaci neurčitost s rozpočtem více než 38 mil. Kč bezesporu 

je, klade značné nároky na administrativu a projektovým management. 

Závěrem proto nezbývá než poděkovat všem členům projektového týmu za 

příkladnou spolupráci a úsilí vynaložené při řešení projektu. Zájemci o aktivity 

MCIN naleznou veškeré aktuální informace na webových stránkách projektu 

mcin.upol.cz nebo mohou kontaktovat přímo koordinátora projektu doc. 

Fiuráška na e-mailu fiurasek@optics.upol.cz. 
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Titulek tohoto příspěvku „Možnosti zahraničních stáží v rámci 

chemických oborů“ je téměř nevyčerpatelný z pohledu obsahu. Jde např.  

o možnosti díky projektům MŠMT, OP VK, GA ČR, IGA MZ nebo specifických 

projektů např. DAAD nebo FP7, programy Marie Curie, ERC apod. Nicméně, 

obsahem tohoto příspěvku budou především projekty OP VK, které máme 

možnost řešit na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. V následujícím textu budou nejprve tyto projekty 

v krátkosti představeny a pak budou shrnuty některé výhody a nevýhody 

těchto projektů především z pohledu očekávání akademických pracovníků. 

Pro podporu mezinárodní mobility a spolupráce jsou na Katedře 

analytické chemie Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

řešeny mimo jiné následující projekty: 

 

 Projekt OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0065 „Partnerství a sítě pro excelenci 

v oboru chemie“ (ChemNET), od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014, hlavní řešitel: 

doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. 

 Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0018 „Rozvoj lidských zdrojů pro 

excelenci ve výzkumu v oblasti nanotechnologií v analytické chemii“ 

(Nanoexcelencegroup),  

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, hlavní řešitel: prof. RNDr. Juraj Ševčík, 

Ph.D. 

 Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0029 „Modulární výuka jako nástroj 

odezvy vzdělávacího systému na potřeby praxe“ (MOSYP), od 1. 11. 2011 

do 31. 10. 2014, hlavní řešitel: prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. 

 Projekt OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0006 „Rozvoj vzdělávání a výzkumu 

v oblasti chemie a medicíny popáleninových stavů“ (CHEMEPOP),  

od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2012, hlavní řešitel: RNDr. Jan Petr, Ph.D. 

 

Projekt OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0065 ChemNET se skládá ze sedmi 

klíčových aktivit: (i) Studijní pobyty a odborné stáže studentů na 

spolupracujících vědecko-výzkumných pracovištích, (ii) Studijní pobyty  

a odborné stáže studentů v partnerských institucích komerční sféry, (iii) 

Odborné stáže vědeckých a akademických pracovníků na spolupracujících 

vědecko-výzkumných pracovištích, (iv) Odborné stáže vědeckých  

a akademických pracovníků na spolupracujících vědecko-výzkumných 

pracovištích, (v) Odborné stáže vědeckých a akademických pracovníků 

v partnerských institucích komerční sféry, (vi) Organizace společných 

vzdělávacích seminářů mezi partnerskými pracovišti, a (vii) Organizace 

společných konferencí s mezinárodní účastí. 

 

 

Možnosti 

zahraničních stáží 

v rámci 

chemických oborů 

 

RNDr. Jan Petr, Ph.D. 

 



 

 

77 

 

 
  

V rámci tohoto projektu bylo plánováno uskutečnění 11 dlouhodobých 

studentských zahraničních stáží (každá v průměru 3 měsíce), 20 

krátkodobých zahraničních stáží (každá v průměru  

1 týden), 30 studentských stáží ve spolupracujících podnicích a 4 stáže 

akademických pracovníků. K 1. 9. 2012 (12 měsíců běhu projektu) bylo 

uskutečněno 6 dlouhodobých studentských zahraničních stáží (jedna stáž 

v současnosti probíhá a další začne v říjnu 2012), 17 krátkodobých 

zahraničních stáží (další 4 stáže probíhají), 2 studentské stáže ve 

spolupracujících podnicích a 3 stáže akademických pracovníků. 

Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0018 Nanoexcelencegroup se skládá 

ze dvou klíčových aktivit: (i) Sestavení vědeckého týmu a integrace týmu do 

prostředí PřF UP a (ii) Transfer znalostí a zapojení do mezinárodních sítí 

v oblasti nanotechnologií v analytické chemii. Je zřejmé, že tento projekt není 

primárně zaměřen na obecnou mobilitu studentů. Nicméně obsahuje v sobě 

rovněž možnost stáží na spolupracujícím excelentním pracovišti KIST Europe 

v Německu. V rámci projektu je plánováno vyslání 6 pracovníku vytvořeného 

týmu na celkem 18 měsíců (3 měsíce v průměru na jednu stáž). K 1. 9. 2012 

(12 měsíců běhu projektu) byla uskutečněna jedna stáž o celkové délce 12 

měsíců. Nicméně další stáže jsou již naplánovány a budou realizovány 

v průběhu dalšího běhu projektu. 

Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0029 MOSYP je založen na čtyřech 

klíčových aktivitách: (i) Inovace bakalářského studia chemie tvorbou 

rozšiřujících modulů, (ii) Inovace magisterského studia chemie tvorbou 

rozšiřujících modulů, (iii) Zvyšování odborných a jazykových kompetencí 

studentů magisterského a doktorského studia, a (iv) Zvyšování odborných 

kompetencí akademických pracovníků. Podobně jako předchozí projekt 

Nanoexcelecegroup, není tento projekt zaměřen primárně na mobilitu, ale 

rovněž v rámci tohoto projektu je plánováno vyslání 5 akademických 

pracovníků na odbornou stáž v rámci jejich zvyšování kvalifikace (habilitační  

a profesorské řízení). V rámci tohoto projektu dosud nebyla uskutečněna ani 

jedna odborná stáž. 

Poslední projekt OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0006 CHEMEPOP je řešen 

s partnerem s finanční účastí, Fakultní nemocnicí v Ostravě, a skládá se ze tří 

klíčových aktivit: (i) Odborné stáže a studijní pobyty studentů a zaměstnanců 

na partnerských pracovištích, (ii) Organizace společných vzdělávacích 

seminářů, workshopů a konferencí, a (iii) Podpora budování sítě a partnerství 

formou účasti na zahraničních konferencích, výstavách a seminářích. 
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V rámci tohoto projektu je plánováno uskutečnění celkem 51 studijních 

pobytů, z toho 4 pobyty v průměrné délce 3 měsíců (UP Olomouc, 2 pobyty 

jsou již v počátcích realizace), 6 pobytů v průměrné délce 1 měsíce (FN 

Ostrava) a 41 pobytů v průměrné délce 1 týdne (2 pobyty se v současnosti 

realizují). 

Z výše uvedeného je vidět, že možnosti mezinárodní mobility jsou 

v rámci projektů Katedry analytické chemie PřF UP Olomouc (a nejen jich) 

poměrně veliké a velmi žádané (obzvláště pobyty díky projektům OP VK). 

Nicméně řešení těchto projektů s sebou přináší celou řadu problémů, které je 

nutné mít na paměti, pro úspěšné řešení projektu, resp. komunikaci 

s poskytovatelem podpory.  

V rámci těchto problémů nelze nezmínit poněkud nepřehledný přístup 

se schvalováním změn ve spolupracujících institucích (přidání dalších 

pracovišť pro organizování stáží), kdy se někdy jedná o podstatnou změnu, 

někdy nikoliv, ale vždy tento proces trvá dva a více měsíců. Proces mobility 

tak jednoznačně ztrácí na pružnosti. 

Další z problémů je nutnost dodržování nastavených pravidel 

hospodárnosti, což je samo o sobě logické (každý se snaží o co 

nejhospodárnější utrácení financí). Nicméně, zde jde o dodržování pravidel 

typu „řídící orgán musí povolit možnost letět na vzdálenost kratší než 500 km, 

jinak jde o neuznatelný výdaj“. Právě v této otázce může dojít k nejvíce 

chybám. Např. zpáteční letenky Frankfurt – Brusel stojí cca 4 tis. Kč, což je 

velice dobrá cena na dva lety po Evropě (a určitě nižší než cena za jízdu 

vlakem), ale vzdálenost Frankfurt – Brusel je menší než 500 km, tj. je nutné 

nejdříve povolení řídícího orgánu.  

Dalším problémem cestování jsou krátkodobé stáže v délce do  

2–4 týdnů. Z pohledu chemie je velice obtížné v takové době získat zajímavý 

výsledek. Lze se třeba něco naučit, ale v té chvíli musí již student 

jednoznačně ovládat nějaký postup, přístroj apod. Pokud jej neovládá, je to 

většinou nedostatečná doba pro stáž (v zahraničí se v současnosti 

upřednostňují stáže na víc jak 6 měsíců). Problém je rovněž najít na tuto 

dobu vhodné ubytování, protože pro většinu majitelů bytů/ubytovacích 

zařízení je výhodnější mít ubytovaného studenta na delší dobu (opět od půl 

roku), kdy je jistota výdělku atd. Ubytování na kratší dobu je z pohledu 

majitele ubytovacích kapacit méně zajímavé a rizikovější (tj. ubytování pak 

logicky musí být i finančně nákladnější). 
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Posledním z problémů, kterých jsem se chtěl dotknout, je hodnocení 

stáží, resp. jejich evaluace. Otázka „Jak hodnotit stáž?“ by totiž měla 

vycházet z otázky „Co chceme od stáže?“ Chceme řádné vyčerpání financí? 

Spokojenost studentů? Spokojenost vedoucích? Spokojenost zahraničního 

pracoviště? Vědecké výsledky? Studijní výsledky? Tyto otázky zřejmě byly 

položeny někdy na začátku celého procesu vytváření podpory mobility  

a spolupráce. Nicméně dle mého názoru je stále důležité se k nim vracet. 

Z pohledu chemie by asi bylo vhodné, aby studenti na stážích pracovali na 

vědeckých tématech a podívali se do výuky a zjistili, jak probíhá. Osobně se 

mi nezdá jako vhodné, aby studenti absolvovali jeden semestr na nějaké 

univerzitě v ČR, další na univerzitě v Německu, další na univerzitě v Polsku 

apod. Tento názor jde sice proti závěrům Boloňského procesu, ale není 

rozhodně jediný (viz např. Konrad Paul Liessmann: „Teorie nevzdělanosti: 

Omyly společnosti vědění“. Academia, Praha 2011). V pregraduálním studiu 

(myšleno bakalářské a navazující magisterské studium) by se měl student  

a jeho znalosti formovat. Mnohdy by úplná změna přístupu (studium 

semestru na jiné univerzitě) vedlo k narušení tohoto procesu, což by ve 

výsledku mohlo mít značný negativní vliv na vzdělání studenta (samozřejmě 

existují výjimky). Naopak v rámci doktorského studia, kdy se student rozhodl 

„vkročit“ na vědeckou dráhu, je výměna zkušeností a práce v mezinárodní 

komunitě víc jak vítaná (zřejmě by šlo i napsat bezpodmínečně nutná). V této 

fázi totiž student má zformované a ověřené základní (VŠ) znalosti v daném 

oboru, takže může daleko lépe srovnávat, získávat a vybírat důležité 

informace, které povedou k jeho dalšímu formování. Co tedy chceme od 

stáže? Dle mého zformování jedince (studenta) a získání informací, které 

prospějí výzkumu i vzdělávání na spolupracujících institucích. Aneb ze 

zahraniční stáže není nutné přivést výsledek ve formě patentu, publikace, RIV 

bodu, ale je důležité obohatit mysl, otevřít prostor pro nové myšlenky, získat 

zkušenosti, popř. poznat, co je v zahraničí lepší a co horší, vším se obohatit  

a to lepší promítnout do svého života. Je nasnadě, že to neznamená 

(z pohledu chemie), nepracovat v laboratoři, ale znamená to najít hlubší 

smysl mobility a spolupráce. 
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Po nastínění problémů si dovolím navrhnout jedno řešení podpory 

vzdělávání, zahraniční mobility, spolupráce a výzkumu. Ideální variantou 

podpory se (alespoň dle mého) zdá investice do myšlenek. Vědecký nebo 

akademický pracovník má nápad, který ve formě vědeckého projektu projde 

zahraničním hodnocením. Pokud je tento nápad dobrý, pracovník dostane 

grant pro řešení daného projektu. V rámci řešení tohoto projektu má řešitel 

volnost v utrácení financí (zahraniční hodnotitelé se vyjádřili k finančním 

požadavkům, že jsou přiměřené). Řešitel na projektu zaměstná postdoktorské 

pracovníky a doktorandy, ale protože v první části projektu potřebuje 

pracovat s technikami, s kterými nikdy nepřišel do styku, vyšle postgraduální 

zaměstnance na stáž do zahraničí, kde se oni naučí pracovat s danými 

technikami. Po jejich příjezdu pak společně realizují danou myšlenku  

a zároveň ji mohou konzultovat s daným spolupracujícím zahraničním 

pracovištěm. S postupnou realizací dané myšlenky přichází výsledky, které je 

vhodné diskutovat ve vědecké komunitě, tj. vědecký tým se účastní 

zahraničních konferencí, studenti opět získávají další zkušenosti a kontakty. 

Výsledkem toho je, že v době, kdy např. postgraduální student opouští 

skupinu daného pracovníka, má dostatečné znalosti a zkušenosti, aby mohl 

podobným způsobem realizovat svoje nápady a myšlenky. Pokud by 

s takovým projektem byla skutečně i volnost v utrácení financí, tj. bylo by jen 

na zodpovědnosti řešitele, jestli raději pojede na konferenci do zahraničí nebo 

si koupí nový mikroskop, který využije pro svoji práci, a pokud by se projekt 

hodnotil od dosažených výsledků (opět zahraničními posuzovateli), pak by to 

byl asi ideální případ podpory jak výzkumu, tak vzdělávání, zahraniční 

mobility a spolupráce. Samozřejmě, že v případě nedosažení výsledků 

z důvodu liknavosti nebo např. toho, že si řešitel koupil automobil 

z projektových peněz, by muselo být důvodem k finančnímu postihu řešitele, 

protože rozhodovací volnost (volnost myšlenek) s sebou přináší větší nároky 

na zodpovědnost včetně zodpovědnosti za chyby. Nicméně z mého pohledu je 

i tak volnost myšlenek ideální variantou. 

Samozřejmě pokud ideální varianta není možná (doufejme, že ale 

možná bude, protože dle mého je to správná cesta ke skutečně velkému 

zvýšení konkurenceschopnosti České republiky), je podpora mobility díky 

projektům OP VK vítaná a je potřeba ji využít pro zvýšení schopností 

absolventů a zvýšení konkurenceschopnosti Univerzity Palackého v Olomouci, 

potažmo celé České republiky. 
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Nano… Kdy to začalo?  

 
1959 – R. Feynmen, APS meeting, Pasadena. 

 

„There‘s Plenty of Room at the Bottom” vision of na Nonotechnologies 

prediction of discovery of memory chip, method of nanomanipulation. 

 

Počátky nanotechnologií spojuje právě jméno geniálního vědce Richarda 

Feynmena, který přednesl ve své přednášce výše uvedený výrok ("Tam dole 

je hodně místa."). 

 

 

 

1981 – scanning tunneling microscopy (STM) possibility of 3D imaging 

with atomic resolution 

Nobel Prize - Binning, Rohrer – 1981 
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Co vše nanotechnologie umí, kde pomáhá? 

 

 KVANTOVÉ TEČKY (CdSe), 

 NANOČÁSTICE STŘÍBRA, 

 NANOČÁSTICE JAKO KONTRASTNÍ LÁTKY, 

 NANOČÁSTICE PRO CÍLENÝ TRANSPORT LÉČIV, 

 NANOČÁSTICE ŽELEZA PRO ČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD, 

 NANOCARBON PRO TECHNOLOGIE HYDROGEN STORAGE, 

 HDD ZALOŽENÉ NA NOVÉ GENERACI NANOMATERIÁLŮ, 

 MRAM PAMĚTI, 

 UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY PRO POVLAKOVÁNÍ SUPERHYDROPHOBIC 

COATINGS, 

 INSPIRACE V PŘÍRODĚ (LOTOSOVÝ LIST). 

 

Nanotechnologie v/z Olomouci 

 

2010–2014 ERDF (25 mil. Euro, 100 vědců), 

2010–2020 FP7, TA ČR, GA ČR, OP VK (5 mil. EUR ročně). 

 

OP VK & RCPTM 

 

Prof. P. Hobza 

RCPTM 

H-index: 78 

∼ 21 000 citations 

non-covalent interactions 

 

Prof. A. Gedanken 

Bar Ilan University, Israel 

H-index: 65 

∼ 15 000 citations 

contract from January 2012 

Nanometals, sonochemistry 
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Prof. E. P. Giannelis 

Cornell University 

H-index: 52 

∼ 18 000 citations 

carbogenic quantum dots 

 

Prof. M. Gratzel 

EPFL Lausanne 

H-index: 140 

∼ 93 000 citations 

iron oxide films 

 

Prof. S. Ohkoshi 

University of Tokyo 

H-index: 46 

∼ 7000 citations 

magnetic nanoparticles 

 

Prof. V. K Sharma 

Florida Inst. of Tech. 

H-index: 25 

Water treatment 

technologies 

 

Prof. E. Kuzman 

Lab. Nuclear Chem. 

Hungarian Academy of 

Science 

H-index: 35 

Mossbauer spectroscopy 

 

Prof. V. Georgakilas, 

Centre for 

Nanotechnological 

research Ioanina Greece 

H-index: 22 

Carbon 
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Prof. F. Vianello 

University of Padova 

H-index: 10 

Biomedicine 

 

Prof. K. Sivula 

EPFL Lausanne 

H-index: 15 

Photovoltaics 

 

Prof. M. Miglieriny 

STU Bratislava 

Mossbauer 

spectroscopy 
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Příklad: Projekt RCPTM-TEAM  

Projekt je zaměřen na budování týmu Regionálního centra pokročilých 

technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci.  

Projekt si klade za cíl: 

 Zapojení špičkových zahraničních odborníků dlouhodobě 

spolupracujících s RCPTM, do jednotlivých pracovních skupin Centra, 

 podporovat inicializační pracovní pozice mladých vědeckých pracovníků 

a jejich zapojení do realizace klíčových aktivit pod vedením 

zahraničních odborníků. 

 Reintegrovat mladé české vědecké pracovníky se zkušeností s prací  

v prestižních zahraničních týmech do pracovních skupin RCPTM. 

 Posílit vzájemné kontakty se zahraničními spolupracujícími pracovišti  

v rámci mobility pracovníků RCPTM. 

Centrum je jedno z vědecky nejvýkonnějších pracovišť UP v Olomouci. 

Realizace cílů, příprava a vzdělávání mladých odborníků v oblasti 

nanotechnologií a optických věd, ale i ochrany duševního vlastnictví, přispěje 

k dlouhodobému upevnění pozice RCPTM jako špičkového pracoviště  

v evropském měřítku. 

Budování výzkumného týmu "Nanokrystalické oxidy přechodných 

kovů" 

Výstup klíčové aktivity: 

 Vybudování konkurenceschopného týmu v oblasti nanokrystalických 

oxidů kovů. 

 Zvýšení počtu a kvality publikací produkovaných týmem a RCPTM. 

 Posílení týmu o 2 mladé pracovníky na pozicích Junior Researcher. 

 Prohloubení výzkumných kontaktů s nejsilnější evropskou skupinou  

v nanomateriálovém výzkumu na EPFL v Lausanne. 

 Zapojení zahraničního pracovníka do výuky a vzdělávacích aktivit 

RCPTM s dosahem na všechny cílové skupiny. 

  Posílení možnosti transferu výsledků v oblasti vývoje solárních cel do 

technologické praxe. 
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Budování výzkumného týmu "Uhlíkové nanostruktury" 

Výstup klíčové aktivity: 

 Vybudování konkurenceschopného týmu v oblasti studia uhlíkových 

nanostruktur. 

 Zvýšení počtu a kvality publikací produkovaných týmem a RCPTM. 

 Posílení týmu o 4 mladé pracovníky na pozicích Junior Researcher, 

kteří získají zkušenost v syntéze uhlíkových nanostruktur. 

 Posílení týmu o 1 mladého pracovníka na pozici Junior Researcher, 

který bude proškolen pro práci s cryoHRTEM. 

 Prohloubení výzkumných kontaktů s NCSR Demokritos a Cornell 

University. 

 Zapojení zahraničních pracovníků do výuky a vzdělávacích aktivit 

RCPTM s dosahem na všechny cílové skupiny. 

 Posílení možnosti transferu výsledků v oblasti aplikace uhlíkových 

nanostruktur. 

Budování výzkumného týmu "Biologicky aktivní sloučeniny  

a molekulární magnety" 

 

Výstup klíčové aktivity: 

 Vybudování konkurenceschopného týmu v oblasti studia biologicky 

aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných kovů. 

 Zvýšení počtu a kvality publikací produkovaných týmem a RCPTM. 

 Posílení týmu o zahraničního pracovníka a 2 mladé pracovníky na 

pozicích Junior Researcher, kteří získají zkušenost v syntéze biologicky 

aktivních sloučenin a rentgenostrukturní analýze. 

 Zapojení Ing. Nemce do výuky a vzdělávacích aktivit RCPTM a do 

vedení studentů v magisterských programech. 
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Budování výzkumného týmu "Pokročilé optické a fotopické 

technologie" 

Výstup klíčové aktivity: 

 Vybudování konkurenceschopného týmu v oblasti pokročilých 

optických technologií. 

 Zvýšení počtu a kvality publikací produkovaných týmem a RCPTM. 

 Posílení týmu o 4 mladé pracovníky na pozicích Junior Researcher. 

 Posílení zapojení do mezinárodních projektů ("Pierre Auger 

Observatory"). 

 Prohloubení výzkumných kontaktů s Friedrich Alexander University  

a Univerzitou v Antverpách. 

 Intenzivní zapojení reintegrovaných pracovníků do výuky  

a vzdělávacích aktivit RCPTM s dosahem na všechny cílové skupiny. 

Podpora mobility mladých vědeckých pracovníků 

Výstup klíčové aktivity: 

 36 člověko-týdnů zahraničních pracovních pobytů. 

 Zprávy ze služebních cest. 

 Prezentace týmů a projektu formou přednášek na zahraničních 

pracovištích. 

Vzdělávání týmu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 

managementu vědecké práce a komercionalizace výsledků výzkumu 

Výstup klíčové aktivity: 

 9x informační materiály k tématům ochrana duševního vlastnictví, 

management vědecké práce a komercionalizace výsledků výzkumu. 

 9 seminářů na uvedená témata. 

 

 

 

 

Nanotechnologie  

– svět malých 

rozměrů a velkých 

příležitostí 

podpořených 

z projektu OP VK  

 

Mgr. Pavel Tuček, 
Ph.D. 

 



 

 

88 

 

 
  

 

 

Příklad: Projekt RCPTM-NET  

Projekt je zaměřen na zapojení jednotlivců i výzkumných týmů 

Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity 

Palackého v Olomouci do mezinárodních vědeckých sítí. Projekt si klade za cíl 

podpořit mobilitu mladých vědeckých pracovníků na špičková zahraniční 

vědecká pracoviště dlouhodobě spolupracující s RCPTM a umožnit jim tak 

získat zkušenost s prací ve špičkových světových týmech; podpořit 

internacionalizaci vědeckých týmů RCPTM pomocí zvýšení počtu pobytů 

mladých i zkušených zahraničních pracovníků na pracovištích RCPTM; posílit 

vzájemné kontakty se zahraničními spolupracujícími pracovišti; posílit 

zkušenosti mladých vědeckých pracovníků RCPTM podpořením jejich účasti na 

mezinárodních konferencích a workshopech a organizací mezinárodních 

konferencí v ČR. Centrum je jedno z vědecky nejvýkonnějších pracovišť UP  

v Olomouci. Realizace cílů projektu přispěje k dlouhodobému upevnění pozice 

RCPTM jako špičkového pracoviště v evropském měřítku. 

Příklad: Projekt ATM-NET  

Projekt je zaměřen na propojení dvou vědecky vysoce hodnocených pracovišť 

na UP v Olomouci (Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů  

a Společné laboratoře optiky) s dalšími institucemi terciárního vzdělávání  

a soukromým sektorem působícím v oblasti nanotechnologií a optických věd. 

Hlavní aktivitou projektu je tvorba vzájemných stáží, a to jednak 

formou zapojení pracovníků soukromých subjektů do vzdělávání 

prostřednictvím odbor. stáží a vedením odborných seminářů, tak také formou 

zapojení studentů VŠ do prostředí soukromých subjektů. Této aktivity se 

rovněž budou účastnit pracovníci akademických a výzkumných center za 

účelem osvojení si schopnosti transferu nově získaných zkušeností do výuky. 

Druhou stěžejní aktivitou předkládaného projektu je vytvoření 

projektového centra za účelem rozvoje a podpory mezinárodní grantové 

aktivity zapojených pracovišť ve smyslu vyhledávání, konzultace  

a poradenské činnosti v oblasti podávání a realizace mezinárodních grantů.  
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Poděkování  

 

Akademičtí partneři: 

 

Colleagues from RCPTM; AB Bourlinos, M. Karakassides (University of 

Ioannina, Greece, carbon hybrids); EP. Giannelis, M. Krysman, P. Dallas 

(Cornell University, carbon dots); S. Ohkoshi 

(University of Tokyo, magnetic nanoparticles); V. Georgakilas (NCSR 

Demokritos, Athens, graphene functionalization); VK Sharma (Florida 

Institute of Technology, ferrate technologies); K. Sivula, M. Gratzel (EPFL 

Lausanne, solar splitting of water); A. Gedanken (Bar-Ilan University, Israel, 

antimicrobial NPs); KS Kim (Pohang Institute of Technology, Korea, graphene 

applications); R. Varma (US EPA, toxicity of NPs, nanocatalysis); P. Mulvaney 

(University of Melbourne, Australia, quantum dots); F. Vianello (University of 

Padua, biosensors) 

 

Komerční partneři: 

 

AECOM US, GEOLAB US, DEKONTA, AQUATEST, GEOTEST, MEGA, AECOM CZ, 

ECORA 

(water treatment technologies, pilot testing, full scale remediation) 

MEDIHOPE, BIOMEDICA, GML HEALTH CARE, FN Olomouc, UVN Prague, FN 

Banska Bystrica (antimicrobial treatment, medical applications, in vivo 

testing) 

 

Grantová podpora: 

 

ERDF/MŠMT: 2010-2015: CZ.1.05/2.1.00/03.0058: „RCPTM“ 

ESF/MŠMT: CZ.1.07/2.3.00/20.0017, CZ.1.07/2.3.00/20.0058, 

CZ.1.07/2.3.00/20.00155, CZ. 

1.07/2.3.00/20.0056, CZ.1.07/2.3.00/17.0084, CZ.1.07/2.4.00/17.0189: 

RCPTM-TEAM, RCPTMNET, 

RCPTM-NANOMETAL, RCPTM-FRONT, ATM-NET, RCPTM-WASOT 

NANOREM – (309517 FP7-NMP-LARGE-6) „Taking Nanotechnological 

Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications for the 

Restoration of a Clean Environment“ 

TAČR: 2012-2019: TE01020218 Centre of competence: „NANOBIOWAT“ 

GAČR: 2012-2018: P208/12/G016: Centre of Excellence "Controlling 

structure and function of biomolecules at the molecular level: theory meets 

experiment“ 
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