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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 11. 1. 2011 4. výzvu  

k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prioritní osy 2, Oblasti podpory 2.2 

Vysokoškolské vzdělávání. 

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků 

dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Důraz je kladen zejména na 

podporu spolupráce na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe. 

 
 
 

Vyhlášena 4. výzva OP VK, Oblast podpory 2.2 
Vysokoškolské vzdělávání 

informuje 

 
  Univerzita Palackého 

v Olomouci 
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Podporované aktivity 
 

Projekt musí obsahovat alespoň jednu z povinných aktivit (A, B, C, D). V rámci 

projektu lze kombinovat více podporovaných aktivit. Kombinací je míněno propojení 

minimálně jedné z povinných aktivit s jednou či více aktivitami doplňkovými. 

Doplňkové aktivity nelze realizovat samostatně, pouze v kombinaci s aktivitami 

povinnými. 

 

Povinná/é aktivita/y projektu: 

 

A) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky  

a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky 

kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace 

výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd.  

B) Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují 

možnosti mezioborových studií. 

C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných 

studijních programů.  

D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.  

 

Doplňkové aktivity: 

 

 Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.  

 Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy 

studijních oborů. 

 Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.  

 Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol.  

 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních 

pracovníků VŠ.  

 Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních 

pracovníků VŠ.  
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 Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.  

 

Podrobnější informace o podporovaných aktivitách naleznete v Příloze č. 6 této 

výzvy. 

 

Cílové skupiny:  

 Studenti VŠ; 

 akademičtí pracovníci VŠ; 

 ostatní pracovníci VŠ. 

 

Indikativní částka alokovaná pro tuto výzvu: 2 000 000 000 Kč (tato částka bude 

v případě velkého množství kvalitních projektových žádostí navýšena) 

 

a) Omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní: 

 Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000 Kč. 

 Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 100 000 000 Kč. 

 
Termíny výzvy:  
Datum vyhlášení výzvy: 11. ledna 2011  

Data ukončení výzvy:  

Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 

13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí: 

 

1)   7. – 11. února 2011 

2) 11. – 15. dubna 2011 

3) 21. – 25. listopadu 2011 

Více informací o výzvě naleznete zde: 

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=199  

http://www.msmt.cz/file/13916
http://www.psup.cz/article.php?idarticle=199


 1. číslo, ročník 2011 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 4

 
      

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že v rámci připravovaných projektů je ze strany 

MŠMT zavedena bonifikace za zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje 

města). Počet bodů za IPRM je poměrně velký a bez něj se výrazně snižují šance na 

úspěch projektu. Vyplněný formulář IPRM 2.2 prosím zašlete elektronicky nejpozději 

do termínů uvedených v tabulce níže na adresu jaroslav.skacel@upol.cz, zajistíme 

zařazení projektu do IPRM. 

 

Termín ukončení přijímání 
projektových žádostí na MŠMT 

Termín pro zaslání vyplněného 
formuláře pro zařazení projektu do 
IPRM 

7. – 11. února 2011 14. ledna 2011 

11. – 15. dubna 2011 14. března 2011 

21. – 25. listopadu 2011 16. září 2011 

 

Pro více informací o výzvě či o zařazení projektového záměru do IPRM prosím 

kontaktujte některého z projektových manažerů PS UP: 

 

http://www.psup.cz/kontakty.php  

 

Pokud budete mít zájem o podání projektu v rámci této výzvy, rádi Vám pomůžeme! 
 

Pozvánka na Seminář pro žadatele projektů OP VK,  
OP 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 

 
 
 
 
 
 

 
  Univerzita Palackého 

v Olomouci 

 

Projektový servis UP si Vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele projektů 
do této výzvy, který se bude konat dne 18. 1. 2011 ve 14:00 hod. v seminární 

místnosti SEE1, areál PřF UP v Holici, Šlechtitelů 11, Olomouc.  

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=199
mailto:jaroslav.skacel@upol.cz
http://www.psup.cz/kontakty.php
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V případě Vašeho zájmu se registrujte prostřednictvím elektronického formuláře  

a to nejpozději do 17. ledna 2011.  

Pro více informací o výzvě či o zařazení projektového záměru do IPRM prosím 

kontaktujte některého z projektových manažerů PS UP: 

 
http://www.psup.cz/kontakty.php  
 
 

Harmonogram předkládání projektových záměrů 
 do OP VK ke kontrole Projektovému servisu UP 

 
 

 
  Univerzita Palackého 

v Olomouci 

 
 
 
 
 
 

 
Harmonogram předkládání projektů do OP VK ke kontrole Projektovému servisu 

Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) a k podpisu statutárnímu zástupci 

Univerzity Palackého Olomouci: 

 
výzva vyhlašovatel uzávěrka výzvy termín 

odevzdání 
ke 
kontrole  
PS UP 
 

Prioritní osa 2 Terciární 
vzdělávání, výzkum a vývoj, 
Oblast podpory 2.2 
Vysokoškolské vzdělávání 
 

MŠMT 7. – 11. 2. 2011 7. 2. 2011 

 
Postup kontroly, zajištění podpisů a odeslání projektových žádostí: 

1) Navrhovatel předloží vyplněnou projektovou žádost s příslušnými přílohami  

v daném termínu ke kontrole PS UP (areál PřF,Šlechtitelů 27, Olomouc). 

2) PS UP provede kontrolu formálních náležitostí projektové žádosti. Budou-li 

zjištěny nedostatky, navrhovatel bude vyzván k doplnění či opravě. 

http://www.psup.cz/mailer.php?idmailer=19
http://www.psup.cz/kontakty.php
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3) Projektové žádosti bez nedostatků předloží PS UP statutárnímu zástupci UP  

k podpisu. 

4) PS UP zajistí odeslání kompletních projektových žádostí vyhlašovateli. 

 
V případě dotazů či nejasností  prosím kontaktujte některého z projektových 

manažerů PS UP: http://www.psup.cz/kontakty.php  
 

 
Vyhlášeny výzvy OP VK pro Olomoucký kraj, OP 1.2 a 1.3 

 

 
Olomoucký kraj vyhlásil dne 20. prosince 2010 čtvrté výzvy předkladatelům 

grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci dvou globálních 

grantů (GG) zaměřených na podporu počátečního vzdělávání: 

  

- GG v oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji“  

zaměřený na podporu aktivit přispívajících ke zlepšení rovných příležitostí žáků, 

včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji 

 

- GG v oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení v Olomouckém kraji“ 

zaměřený na zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků 

škol a školských zařízení v Olomouckém kraji 

 

Všechny podrobné informace naleznete ve výzvách a v přílohách jednotlivých 

výzev v odkaze zde. 

 

http://www.psup.cz/kontakty.php
http://www.psup.cz/article.php?idarticle=193
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 Žadatelé mohou projektové žádosti předkládat od 24. ledna 2011 do 3. února 

2011 do 12:00 hod. na adresu uvedenou ve výzvě. 

 

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že v rámci připravovaných projektů je ze strany 

MŠMT zavedena bonifikace za zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje 

města). Počet bodů za IPRM je poměrně velký a bez něj se výrazně snižují šance na 

úspěch projektu.  

Na následujícím odkaze proto naleznete ke stažení formuláře IPRM pro oblast 

podpory 1.2 a 1.3. Vyplňte proto prosím příslušný formulář dle oblasti podpory, do 

které chcete projekt připravovat. 

Vyplněný formulář IPRM prosím zašlete elektronicky nejpozději do 14. ledna 2011 na 

adresu jaroslav.skacel@upol.cz, zajistíme zařazení projektu do IPRM. 
 

Pro více informací o výzvách prosím kontaktujte některého z projektových 

manažerů PS UP: http://www.psup.cz/kontakty.php  

 
 

Vyhlášena 4. výzva v opatření B  
Fondu pro podporu výzkumu 

 
 

     Dne 23. prosince 2010 byla vyhlášena dodatečná  

4. výzva v opatření B Fondu pro podporu výzkumu. 

 

Opatření B rozděluje malé granty na výměnu expertů  

a podporu krátkodobých studijních cest. 

 

Uskutečnit cesty v rámci subprojektů této výzvy bude možné jen mezi  

15. únorem a 31. březnem. Trvání subprojektu je max. 1 měsíc. 

 

Je možná také účast na konferencích a akcích organizovaných (nebo 

spoluorganizovaných) institucemi z dárcovských států a ČR. 

 

http://www.psup.cz/article.php?idarticle=193
mailto:jaroslav.skacel@upol.cz
http://www.psup.cz/kontakty.php
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Cílem podpory těchto subprojektů B je usnadnit spolupráci mezi českými experty 

a experty z dárcovských států zaměřenou zejména na přípravu návrhů nových 

projektů, na předávání znalostí v oblasti výzkumu, na přípravu nových patentů, 

prototypů a průmyslových aplikací apod. 

 

Tato výzva je zkrácená, uzávěrka bude 31. 1. 2011 přesně v poledne.  

Vyúčtování bude muset být předloženo nejpozději do 14 dnů po ukončení 

subprojektu. 

 

Více informací o výzvě naleznete zde. 

 

 
 

Dne 11. 1. 2011 bylo ukončeno přijímání projektových 
záměrů v rámci 2. ročníku studentské grantové soutěže 
UP. 

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů 

realizovaných studenty doktorského nebo magisterského 

studijního programu a financovaných z prostředků na 

specifický vysokoškolský výzkum.  

 

Přehled podaných projektů Studentské grantové soutěže UP pro rok 2011 přináší 

následující tabulka: 
 
 

Fakulta 
Počet 

podaných 
projektů 

Požadovaná 
dotace (Kč) 

Cyrilometodějská teologická fakulta 2011 16 1 443 155,00 
Filozofická fakulta 2011 79 22 331 455,00 
Fakulta tělesné kultury 2011 30 6 472 334,00 
Fakulta zdravotnických věd 2011 8 617 226,00 
Lékařská fakulta 2011 16 16 982 286,00 
Pedagogická fakulta 2011 45 5 550 693,00 
Právnická fakulta 2011 9 1 221 932,00 

Ukončení 2. ročníku studentské grantové soutěže UP 

http://www.eea-researchfund.cz/Clanky/4-vyzva-opatreni-B.html
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Přírodovědecká fakulta 2011 25 28 007 464,00 
Celkem 228 82 626 545,00 

 

 

Pro více informací se prosím obraťte na Ing. Evu Stejskalovou,  tel. 585 631 402, 

 e-mail: eva.stejskalova@upol.cz 

 
 

Novinky v 7. rámcovém programu EU 
 
      

     Ve dnech 14. 12. 2010 – 21. 12. 2010 byly vyhlášeny nové 

výzvy 7. rámcového programu EU, specifických programů Lidé, 

Spolupráce a Myšlenky. 

Více informací o výzvách 7. RP naleznete zde. 

 
 
PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  
  
VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
  

 Vědní politika  
 Finance, management, duševní vlastnictví  
 Další informace a analýzy 

  
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další 
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 
  

mailto:Eva.stejskalova@upol.cz
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP7LatestCallInformation
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 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace  
 EURATOM 

  
SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 
  

 Akce k evropskému výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  
 Další programy a informace 

  
ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 
  

 Akce k evropské mu výzkumu  
 Výzvy 7. rámcového programu a další  
 Nabídky grantů a stipendií  
 Další programy a informace  

 
 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

 Vědní politika 

 Příprava 8. RP  

Na webovu stránku CZELO bylo nově doplněno několik dokumentů s pozicemi 

členských států, přidružených zemí a dalších výzkumných subjektů k přípravě  

8. rámcového programu EU. 

 Iniciativa OpenAIRE zpřístupňuje výsledky vědeckého výzkumu EU 

Evropská komise zahájila přístup k infrastruktuře OpenAIRE (Open Access 

Infrastructure for Research in Europe – infrastruktura pro otevřený přístup  

http://www.czelo.cz/priprava-8rp/
http://www.openaire.eu/
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k výsledkům výzkumu v Evropě). Infrastruktura poskytne síť volně přístupných 

archivů a nabídne on-line přístup zdarma ke znalostem, které vyprodukovali vědci na 

základě grantů ze sedmého rámcového programu (7. RP) a od Evropské výzkumné 

rady (ERC). Jedná se zejména o oblasti zdraví, energie, životního prostředí, části 

oblastí informačních a komunikačních technologií a výzkumných infrastruktur, a dále 

společenských věd, humanitních věd a vědy ve společnosti. Bližší informace 

naleznete zde.  

 Výroční zpráva EU o aktivitách v oblasti VaV v roce 2009 
Evropská komise publikovala Výroční zprávu (2010) o činnosti Evropské unie  

v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2009. Zpráva popisuje aktivity 

EU i jednotlivých členských zemí v oblasti VaV v roce 2009, zaměřuje se na proces 

vytváření Evropského výzkumného prostoru a implementace 7. rámcového 

programu. V elektronické podobě ji naleznete zde. 

 Cestovní mapa vědeckotechnické spolupráce EU-Rusko 

Evropská komise nedávno zveřejnila cestovní mapu aktivit na léta 2010-2012 “The 

EU– Russian Federation Scientific and Technological Cooperation”. Dokument 

představuje hlavní dosažené výsledky a detailně plánuje spolupráci EU-Rusko  

v projektech 7. RP. Rusko je v současnosti nejúspěšnější 3. zemí v 7. RP z hlediska 

výše čerpání finančních prostředků. Dokument naleznete zde. 

  

Finance, management, duševní vlastnictví 

 Transfer znalostí z britských vysokých škol do ekonomiky 

Britský Úřad pro duševní vlastnictví publikoval zprávu “The Flow of Knowledge from 

the Academic Research Base into the Economy: the Use and Effectiveness of 

Formal IPRs and “Soft IP” in UK Universities”, kterou připravila Strategická poradní 

rada pro politiku duševního vlastnictví (SABIP). Zpráva z října 2010 je k dispozici 
zde. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1644&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=cs
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0632:FIN:CS:PDF
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/russia_roadmap_2010-2012.pdf
http://www.ipo.gov.uk/ipresearch-flow-201010.pdf
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 Dohoda EPO a Google k překladům patentů 

Dne 30.11.2010 podepsal Evropský patentový úřad (EPO) se společností Google 

memorandum o porozumění s cílem zdokonalit přístup k vícejazyčným překladům 

patentů. EPO bude nyní používat technologii Google pro strojové překlady. Google 

bude mít na druhou stranu přístup ke všem již existujícím překladům EPO, kterých je 

na 1,5 milionů. Tiskové prohlášení EPO je zde. 

 Komise umožní některým ČS pokročit směrem k patentu EU 

Dne 14. prosince 2010 předložila EKe návrh otevírající cestu „posílené spolupráci“, 

která má v EU zavést jednotnou patentovou ochranu, umožňující členským státům, 

které projeví zájem, zřídit patent platný ve všech zúčastněných ČS a který by bylo 

možné získat na základě jediné žádosti. Pro další informace pokračujte zde. 

  

Další informace a analýzy  

 Nová funkce portálu konferencí a dalších akcí 

V přehledu konferencí a další akcí je nově možné vyhledávání podle více než 30 

témat. Na portálu je nutné zaškrtnout funkci „Filter by theme“ a poté „Submit“. 

V rámci nabídky témat lze zvolit i několik témat současně při vyhledávání 

průřezových akcí. Portál je dostupný zde. 

 Oznámení o zakázce na služby v oblasti mobility výzkumníků  

Předmětem zakázky „Podpora průběžného sběru a analýzy dat týkajících se modelů 

mobility a kariérních postupů výzkumných pracovníků“ je poskytnout mezinárodně 

srovnatelné údaje, ukazatele a analýzu s cílem podpořit další rozvoj politiky na 

základě důkazů v profesi výzkumných pracovníků na evropské a národní úrovni. 

Nabídky lze zasílat do 25. ledna 2011. Text výzvy v jazyce českém je zde. 

  

http://www.epo.org/topics/news/2010/20101130.html
http://www.czelo.cz/detail_/?news=2139
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359211-2010:TEXT:CS:HTML&tabId=0
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MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE 

  

Akce k evropskému výzkumu 

Mezinárodní konference o hodnocení rizik 

Druhý ročník mezinárodní konference věnované hodnocení rizik se uskuteční  

26. - 28. ledna 2011 v belgickém Bruselu. Akci organizuje Generální ředitelství EK 

Zdraví a spotřebitelé. Konference nabídne fórum ohledně principů, metod  

a zkušeností s hodnocením rizik v různých zemích. Bližší informace a registrace zde. 

 Středoevropská konference o biomase 2011 

Středoevropská konference o biomase se uskuteční 26. - 29. ledna 2011 ve 

Štýrském Hradci v Rakousku. Této události se zúčastní více než 1000 expertů na 

oblast bioenergetiky a konference nabídne řadu workshopů, prezentací  

a networkingových setkání. Více informací zde.  

 Konference o bioinformatických modelech, metodách a algoritmech 

Konference věnovaná tématu bioinformatických modelů, metod a algoritmů se 

uskuteční 26. - 29. ledna 2011 v Římě v Itálii. Cílem akce je společné setkání 

výzkumníků a pracovníků, kteří se zajímají o oblast aplikace počítačových systémů  

a informačních technologií do molekulární biologie. Více zde. 

 Konference o molekulární bioenergetice sinic 

Konference o molekulární bioenergetice sinic 'Molecular bioenergetics of 

cyanobacteria: from cell to community' se uskuteční v Sant Feliu de Guixols 

ve Španělsku ve dnech 10. - 15. dubna 2011. Akce se zaměří na techniky a přístupy 

užívané při řešení vědeckých problémů spojených s touto oblastí, a to z hlediska 

biologie, chemie, fyziky a informatiky. Bližší informace a registraci naleznete zde. 

  

http://ec.europa.eu/health/risk_assessment/events/ev_20110126_en.htm
http://www.biomasseverband.at/biomasse?cid=41143
http://www.bioinformatics.biostec.org/
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2011/confdetail351.html?conf=351&year=2011
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Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

 Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Další programy a informace 

  

Veřejná konzultace o EIP v oblasti aktivního a zdravého stárnutí 

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k pilotnímu Evropskému inovačnímu 

partnerství (EIP), které spadá do stěžejní iniciativy Unie inovací. Projekt EIP, který 

má být podle návrhu EK zahájen v roce 2011, sleduje tři cíle: zlepšit zdraví a kvalitu 

života starších lidí, umožnit jim aktivní a nezávislý život, a přispět tak k udržitelnosti 

a účinnosti zdravotních systémů a systémů sociální péče, a podpořit 

konkurenceschopnost a obchodní příležitosti. Konzultace potrvá do 28. ledna 2011. 

Tiskovou zprávu naleznete zde, on-line konzultaci zde.  

 Informace k třetí výzvě IMI a právům duševního vlastnictví 

Společná technologická iniciativa Innovative Medicines Initiative (IMI) vydala tiskovou 

zprávu (zde), která se zabývá oblastmi třetí výzvy IMI k předkládání návrhů projektů, 

a také nové informace k právům duševního vlastnictví (zde).  

 Publikace o mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu zdraví 

Evropská komise vydala publikaci s názvem "International Cooperation in EU-funded 

Health Research", která se zabývá mezinárodní spoluprací v oblasti výzkumu zdraví 

financovaného ze zdrojů Evropské unie. Naleznete zde přehled mechanismů 

financování v této oblasti, stejně jako příklady úspěšných projektů. On-line verze 

publikace je dostupná zde.  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1609&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=cs
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/index_en.htm
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Press%20Releases/PR%203rd%20Call%20Joint%20Short%20version%2018_11%20_2_%20_2_.pdf
http://www.imi.europa.eu/content/intellectual-property-policy
http://ec.europa.eu/research/health/news-01_en.html
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 Hodnocení evropské platformy pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví 

Evropská komise vydala hodnotící zprávu evropské platformy pro stravu, fyzickou 

aktivitu a zdraví. Naleznete ji zde.  

 Výsledky výzkumu EU v oblasti geneticky modifikovaných plodin 

Evropská komise zveřejnila přehled výsledků výzkumu financovaného ze zdrojů EU 

věnovaného geneticky modifikovaným plodinám a organismům, konkrétně se jedná  

o výsledky 50 výzkumných projektů na toto téma. Kompedium s názvem "A decade 

of EU-funded GMO research" je ke stažení zde, tiskovou zprávu naleznete zde.  

  

Newsletter Institutu pro zdraví a ochranu spotřebitelů JRC 

Institut pro zdraví a ochranu spotřebitelů Společného výzkumného střediska (IHCP 

JRC) publikoval svůj první newsletter, který je zaměřený na současný výzkum 

v oblasti výživy a související politiky a společenské debaty. Ke stažení ho naleznete 

zde, můžete se přihlásit k jeho pravidelnému odběru.  

  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, 
BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 

  

Akce k evropskému výzkumu 

 FET11 - The European Future Technologies Konference 

V návaznosti na první FET (Future and Emerging Technologies) konferenci v Praze  

v r. 2009, se ve dnech 4. - 6. května 2011 v Budapešti uskuteční konference  

a výstava zaměřená na budoucí technologie - FET11. Cílem konference je stát se 

evropským fórem pro podporu mezinárodního interdisciplinárního dialogu v oblasti 

hraničního výzkumu a budoucích technologií. Více informací. 

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/evaluation_frep_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1688&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/home
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/home
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/cons-prod-nutrition/nutrition/NRH/nrh-1-2010
http://www.fet11.eu/
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 EuroNanoForum 2011  

Bienální konference EuroNanoForum je finančně podpořena Evropskou komisí  

a organizována v rámci předsednictví v Radě EU. Její pátý ročník proběhne v roce 

2011 ve dnech 30. 5. - 1. 6. v budapešťském kongresovém centru. Za účelem 

propojení celého nanotechnologického společenství se Maďarsko rozhodl spojit tuto 

konferenci s další evropskou akcí, s Nanotech Europe. Další informace naleznete 
zde. 

 Cyberforensics 2011 

Mezinárodní konference Cyberforensics 2011 zaměřená na kyberzločin, bezpečnost 

a trestnou činnost na internetu se koná ve dnech 27. - 28. června 2011 v Glasgow 

(UK). Více informací. 

 Konference PPE 2011 

V Bruselu se ve dnech 1. - 2. února 2011 koná konference k ochranným oděvům  

a vybavení PPE 2011, kterou společně organizuje Evropská technologická platforma 

pro textil a Evropská technologická platforma pro průmyslovou bezpečnost. Program, 

registrace a další informace naleznete zde. 

  

 Výzvy 7. rámcového programu a další  

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

 Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

 

 

http://www.euronanoforum2011.eu/
http://www.cyberforensics.org.uk/
http://www.ppeconference2011.eu/content/conference
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
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Další programy a informace 

 Nový portál mapující nanotechnologický výzkum 

EK nabízí nový on-line nástroj, který umožňuje vyhledávání projektů v oblasti 

nanotechnologického výzkumu finančně podpořených ze 6. a 7. rámcového 

programu (zapojeno více než 2000 subjektů). Portál je dostupný zde. 

  

Studie k budoucnosti robotického průmyslu EU 

Společné výzkumné středisko EK (JRC) publikovalo studii "A Helping Hand for 

Europe: the Competitive Outlook for the EU Robotics Industry". Další informace 

včetně vlastní studie jsou dostupné zde. 

  

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR 

  

Akce k evropskému výzkumu 

 Recyklace elektroniky 

Ve dnech 19. - 21. ledna 2011 se v Salzburgu (Rakousko) koná mezinárodní kongres 

na téma recyklování elektronických přístrojů (IERC 2011). Mezi témata programu 

bude patřit např. otázka surovin nezbytných pro výrobu elektroniky, harmonizace 

standardů pro recyklování, příspěvek recyklování k udržitelnosti nebo prostředky proti 

nelegálnímu exportu. Podrobnější informace naleznete zde. 

 Technologický večer EPPSA 

Dne 24. ledna 2011 se v Bruselu uskuteční „technologický večer“ EPPSA (European 

Power Plant Suppliers Association). Akci zahájí eurokomisař pro energetiku Gunther 

Oettinger. Pro další informace pokračujte zde. 

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/ec-nanotechnology-research-mapping_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=12440&dt_code=NWS&lang=en
http://www.icm.ch/10th-international-electronics-recycling-congress-ierc-2011
http://www.eppsa.org/news-events/eppsas-5th-annual-technology-evening-24012011/
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 Konference o budoucnosti CIP 

Dne 25. ledna 2011 se bude v Bruselu konat konference o budoucím směřování  

a podobě Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Program 

bude končit k začátku roku 2013. Komise očekává na 450 účastníků, kteří by měli do 

diskuse o budoucí podobě CIP přispět svými návrhy a nápady. Podrobnosti o 

konferenci naleznete zde. 

 Obnovitelné zdroje a pasivní domy 

Veletrh pro obnovitelné energie a pasivní domy se bude konat ve dnech 10. - 12. 

února 2011 ve Stuttgartu (Německo). Mezi témata doprovodných seminářů budou 

patřit např. solární termální energie a teplené pumpy, skladování tepla, zplyňování 

biomasy, pasivní domy v praxi, energeticky účinná města nebo energetický 

management. Více informací je k dispozici zde. 

 ETP Fotonika – výroční setkání 

Ve dnech 23. - 24. února 2011 se Bruselu uskuteční výroční setkání Evropské 

technologické platformy pro fotoniku. Toto setkání se jako na hlavní bod zaměří na 

strategii pro oblast fotoniky vzhledem k přípravě 8. rámcového programu. 

Podrobnější informace a program setkání naleznete zde. 

 Nové technologie v železniční dopravě 

V nizozemském Utrechtu se ve dnech 29. - 31. března 2011 bude konat mezinárodní 

konference a výstava zaměřená na technologie v železniční dopravě. Hlavními 

podtextem konference je obnova po hospodářské krizi a adaptace na snižování 

rozpočtů pro železniční projekty. Veškeré podrobnosti naleznete zde. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/cip/cip_conference/index_en.htm
http://www.cep-expo.de/
http://www.photonics21.org/Events/eventlist_photonics.php?month=1&year=2011&doc=2244
http://www.railtech-europe.com/Conference/page/1919/
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Výzvy 7. rámcového programu a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 
 

 Příprava výzvy IEE 

Program Intelligent Energy Europe připravuje výzvu 2011. Tato výzva by měla být 

vyhlášena počátkem roku 2011. Dne 18. ledna 2011 se v Bruselu uskuteční 

informační den IEE, kde budou k dispozici podrobnosti o programu a informace, jak 

úspěšně podat projekt IEE. Zájemcům doporučujeme pro více informací sledovat 
stránky IEE. 

  

Další programy a informace 

 Nové výzkumné infrastruktury v oblasti výzkumu energetiky 

Ministři pro výzkum členských států EU a asociovaných zemí spolu s Evropskou 

komisí oznámili vznik tří nových evropských výzkumných infrastruktur v oblasti 

energetiky. Jedná se o infrastrukturu zaměřenou na výzkum větrné energie  

v Dánsku, výzkum solární energie ve Španělsku a výzkum jaderné energie v Belgii. 

Celkové investice se odhadují na cca 1,2 miliardy €. Výzkumné infrastruktury se 

stanou součástí Road mapy European Strategy Forum on Research Infrastructures 

(ESFRI). Tisková zpráva je k dispozici zde. 

Konzultace k Natura 2000 

Evropská komise plánuje vydat nové sdělení o financování Natura 2000. Toto 

sdělení, které má zhodnotit účinnost integračního přístupu k financování NATURy 

2000, by se mělo objevit v polovině roku 2011. Z tohoto důvodu byla otevřena 

veřejná konzultace, do které mohou přispět všichni zainteresovaní aktéři a vyjádřit se 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1615&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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k budoucnosti tohoto nástroje. Uzávěrka konzultace byla stanovena na 17. února 

2011. Více podrobností naleznete zde. 

 Dokument k budoucnosti evropské letecké dopravy 

Zástupci leteckého průmyslu připravili a zveřejnili „politický manifest“ určený 

důležitým evropským politickým aktérům. Dokument má název „Flying Towards 

Europe´s Future“ a obsahuje strategická doporučení z hlediska budoucnosti letectví 

v Evropě. Dokument je přístupný zde. 

 Vznik programu pro výzkum Kosmu 

Lisabonská smlouva předpokládá vznik nového programu pro výzkum a objevování 

Kosmu – European Space Programme. Poradní skupina pro vesmír předpokládá 

spuštění takovéhoto programu v roce 2014. Dokument s názvem „Space Exploration, 

a new European Flagship Programme“, který se zabývá vznikem a hlavními 

komponentami tohoto programu, je ke stažení na webu DG Enterprise zde. 

 Nové publikace EK – Životní prostředí 

Evropská komise vydala publikaci, která představuje příspěvek DG RTD konferenci 

OSN o změnách klimatu (UNFCCC) - COP-16. Dokument je přístupný ke stažení 

zde. V oblasti životního prostředí je k dispozici také publikace, která se věnuje 

výzkumným projektům zaměřeným na užití membránových technologií v oblasti vody. 

Naleznete ji zde. 

Tendr na pokračování výzkumného dopravního centra 

Evropská komise vypsala veřejnou zakázku na pokračování výzkumného dopravního 

centra. Uzávěrka výzvy je 21. ledna 2011. Veškeré podrobnosti naleznete zde. 

 Příprava výzvy Marco Polo 2011 

V rámci programu Marco Polo se připravuje pracovní program pro rok 2011, který by 

měl být hotový v první čtvrtině příštího roku. Marco Polo připravuje pro výzvu 2011 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm
http://www.asd-europe.org/site/uploads/media/asd-policy_manifesto-04.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=6195
http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/cop-16.pdf
http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/membrane-technologies.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/transport/tenders/2010_en.htm
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změny, proto bude aktualizován i dokument obsahující podmínky pro podání žádosti 

o grant a podmínky výběru projektů. Více informací naleznete zde. 

   

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST 

 Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

 Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

 

Další programy a informace 

 METRIS - nová vstupní brána pro SSH výzkum v Evropě 
Evropská komise spustila novou službu pro monitoring v oblasti socio-ekonomických 

a humanitvích věd (SSH) v Evropě - METRIS (Monitoring Emerging Trends on Social 

Sciences and Humanities in Europe). Webová služba monitoruje data z 22 členských 

zemí EU a 5 asociovaných zemí k 7. RP. Více informací.  

  

NET4SOCIETY výzkumná databáze 

Projekt 7. RP NET4SOCIETY spustil aktivní online databázi, která obsahuje profily 

výzkumníků a další zainteresovaných subjektů pro spolupráci v oblasti socio-

ekonomických a humanitních věd (SSH). Více informací. 

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A 
INOVACE 

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/news/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=Usersite.FP7LatestCallInformation
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2010&na=na-241110
http://www.net4society.eu/research-directory/
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Akce k evropskému výzkumu 

 Konference o budoucnosti programu CIP 

Evropská komise pořádá dne 25. ledna 2011 v Bruselu konferenci o možném 

nástupci programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Komise proto zve 

zástupce všech zainteresovaných subjektů k účasti na této diskuzi, na které očekává 

okolo 450 účastníků. Více informací. 

 Mezinárodní klastrová konference 

Mezinárodní klastrová konference na téma "Clusters as drivers of competitiveness: 

strategies and policy issues" se uskuteční ve švýcarském Fribourgu 25. března 

2011. Cílem akce je analýza významu klastrů pro konkurence schopnost firem, 

regionů i zemí. Bližší informace naleznete zde. 

 TECHINNOV 2011 

V Paříži ve Franci se 10. února 2011 uskuteční fórum TECHINNOV 2011, které se 

bude věnovat technologiím a inovacím v kontextu obchodu, VaV a financí. Akce se 

zaměří na malé a střední podniky, problematiku transferu technologií, networking  

a další. Bližší informace naleznete zde.  

  

PERIA Conference 2011 o evropských regionálních inovačních agenturách 
Partnerství regionálních inovačních agentur (PERIA) pořádá dne 29. března 2011 ve 

francouzské Remeši konferenci zaměřenou na regionální inovační agentury. Cílem 

konference je diskutovat regionální inovační politiku a její implementaci 

prostřednictvím těchto agentur. Více informací.  

 

 

http://ec.europa.eu/cip/cip_conference/index_en.htm
http://www.pst-fr.ch/cluster2011/
http://www.techinnov-orly.com/UK/index.html
http://www.peria.eu/news/save-the-date-1st-peria-conference-2011.html


  1. číslo, ročník 2011 

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ 24

Workshop na téma podpory inovativních MSP 

Workshop na téma 'Policies in support of high-growth innovative small and medium-

sized enterprises' se uskuteční 1. února 2011 v Bruselu v Belgii. Bližší informace 

naleznete zde.  

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další  

  

Otevřené výzvy 7.RP (CORDIS) 

Přehledná tabulka výzev 7. RP a dalších programů 

  

Další programy a informace 

 Zpráva pracovní skupiny ESFRI na biologické a lékařské vědy 

Tematická pracovní skupina Evropského strategického fóra pro výzkumné 

infrastruktury zaměřená na biologické a lékařské vědy publikovala zprávu, ve které 

se hovoří o tom, že tři nové výzkumné infrastruktury budou součástí připravované 

ESFRI roadmap na začátku roku 2011. Jedná se o projekt ISBE - infrastrukturu pro 

systémovou biologii podporovanou Velkou Británií a dva projekty podporované 

Francií -  ANAEE týkající se analýz a experimentů ohledně ekosystému a MIRRI -

evropskou platformu pro mikrobiální zdroje. Více informací ve zprávě zde.  

  

Šestá zpráva o účasti malých a středních podniků v 7. RP 

Evropská komise vydala publikaci '6th Progress Report on the Participation SME in 

the 7th Framework Programme'. Jedná se o zprávu o postupu o účasti malých  

a středních podniků v 7. rámcovém programu EU. Ke stažení ji naleznete zde. 

  

http://www.eurekanetwork.org/showevent?p_r_p_564233524_articleId=638378&p_r_p_564233524_groupId=10137
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://czelo.cz/vyzvy-7rp-dalsi/
http://www.czelo.cz/newsletter/?arch=62#view=fit&pagemode=none
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1291042329_smes_in_fp7_autumn_2010_full_report_en.pdf
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Nové výzkumné infrastruktury v oblasti výzkumu energetiky 

Ministři pro výzkum členských států EU a asociovaných zemí spolu s EK 

oznámili vznik tří nových evropských výzkumných infrastruktur v oblasti energetiky. 

Jedná se o infrastrukturu zaměřenou na výzkum větrné energie v Dánsku, výzkum 

solární energie ve Španělsku a výzkum jaderné energie v Belgii. Celkové investice se 

odhadují na cca 1,2 miliardy €. Výzkumné infrastruktury se stanou součástí Road 

mapy European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Tisková 

zpráva je k dispozici zde. 

  

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA 

  

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další 

 Oznámení o zakázce na služby v oblasti mobility výzkumníků 

Předmětem zakázky „Podpora průběžného sběru a analýzy dat týkajících se modelů 

mobility a kariérních postupů výzkumných pracovníků“ je poskytnout mezinárodně 

srovnatelné údaje, ukazatele a analýzu s cílem podpořit další rozvoj politiky na 

základě důkazů v profesi výzkumných pracovníků na evropské a národní úrovni. 

Nabídky lze zasílat do 25. ledna 2011. Text výzvy v jazyce českém je zde. 

  

Postdoktorská stipendia v Lucemburku 

Fonds National de la Recherche Luxembourg nabízí dvouletá stipendia pro 

postdoktorandy v Lucemburku. Stipendia jsou spolufinancovaná z programu Marie 

Curie COFUND a týkají se všech oblastí výzkumu. Uzávěrka je 22. února 2011. 

Bližší informace naleznete zde. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1615&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359211-2010:TEXT:CS:HTML&tabId=0
http://www.afr.lu/en/AFR-Grants-Activities/AFR-PhD-and-Postdoc-Grants
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 Postdoktorská stipendia v Barceloně 

Institute for Research in Biomedicine (IRB) v Barceloně nabízí osm dvouletých 

stipendií pro postdoktorandy. Stipendia jsou spolufinancovaná z programu Marie 

Curie COFUND a jsou otevřena výzkumníkům jakékoli národnosti. Uzávěrka je 15. 

února 2011. Bližší informace naleznete zde 

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií  

 Další programy a informace   

 Střednědobé hodnocení 7. RP vyzdvihlo roli ERC 

Ve zprávě střednědobého hodnocení 7. rámcového programu byly oceněny výsledky 

Evropské výzkumné rady jako unikátního nástroje podpory hraniční výzkumu světové 

úrovně. Tiskovou zprávu ERC naleznete zde.  

 Stížnost na jednání ERC k evropskému ombudsmanovi 

Ramon Marimon, ekonom na Evropském univerzitním institutu v italské Florencii, byl 

jedním ze tří kandidátů na pozici nového ředitele Výkonné agentury Evropské 

výzkumné rady (ERCEA). ERC se nakonec rozhodla výběrové řízení v září 2010 

zrušit, Ramon Marimon však s postupem nesouhlasil a podal stížnost k evropskému 

ombudsmanovi. Více informací naleznete na jeho internetových stránkách zde nebo 

zde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/training-and-jobs/postdoctoral-opportunities
http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Update_FP7_interim_report.pdf
http://www.eui.eu/Personal/rmarimon/
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20101203213901284
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Představujeme projekty OP VK 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Univerzita Palackého 

v Olomouci 

 
 

Název projektu Posilování kompetencí v oblasti informačních 
technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s 
osobami se zdravotním postižením 

Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 
Celková výše 
finanční 
podpory v Kč 

5 160 230,50,- Kč 

Termín realizace 1.7.2009 – 30.6.2012 
Hlavní řešitel Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 
Webové stránky 
projektu 

http://uss.upol.cz/posit/  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 
Stručný popis projektu: 
 

Globálním cílem projektu je přispět ke zkvalitnění připravenosti vybraných 

studentů doktorského studijního programu a mladých vědeckých pracovníků na 

komunikaci s osobami se zdravotním postižením při řešení vědeckých záměrů  

a analýz s těmito probandy. Z uvedeného globálního cíle vyplývají cíle dílčí:  

1. Zkvalitnění komunikačních kompetencí vybraných studentů doktorského 

studijního programu a mladých vědeckých pracovníků a inspirace k využití 

těchto kompetencí při komunikaci se skupinou zdravotně postižených 

http://uss.upol.cz/posit/
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2. Vytvořit kontaktní síť škol zabývajících se ve svých programech edukací  

a přes tato zařízení zajistit kooperační pracovníky z řad cílové skupiny 

projektu. 

3. Zajistit transfer získaných poznatků a metodických návodů mezi další vědecké 

pracovníky a zainteresovat je do problematiky s cílem zvýšení kvality života 

osob se zdravotním postižením. 

4. Podpořit intersektorální mobilitu mezi výzkumnými institucemi a veřejným 

sektorem a pomocí této podpory vytvářet kvalitní týmy výzkumu a vývoje  

a jejich dalšího rozvoje.  

 

Ke splnění těchto cílů přispěje řešení jednotlivých klíčových aktivit. Cílová skupina 

dosáhne nové kvality ve svém vzdělání vzhledem k tomu, že u ní dojde ke 

zdokonalení v komunikačních technologií  s osobami se zdravotním postižením. 

Výstupem projektu bude vedle konkrétních metodických návodů i motivační efekt s 

dopadem na zkvalitnění odborné přípravy výzkumu a vývoje. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Univerzita Palacké

v Olomouci 
ho 

 
 
Název projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních 

vzdělávacích potřeb 
Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami 
Celková výše finanční 
podpory v Kč 

20 550 348,26 

Termín realizace 02.04.2010 - 31.03.2013 
Hlavní řešitel Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík Ph.D. 
Partner projektu  Asociace pracovníků SPC 

 Institut pedagogicko-psychologického 
poradenství České republiky 

 Dětský domov, Základní škola speciální 
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a Praktická škola Zlín 
 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov 
 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně 

postižené, Brno 
 Mateřská škola pro zrakově postižené děti 
 Mateřská škola speciální, Základní škola 

speciální a Praktická škola, Brno 
 Mateřská škola, základní škola a střední škola 

pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí 
 Speciální základní škola, mateřská škola a 

praktická škola Moravská Třebová 
 Speciální základní škola Ústí nad Orlicí 
 Základní škola a Mateřská škola speciální 

Kroměříž 
 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, 

o.p.s. 
 Základní škola praktická a Základní škola 

speciální Zlín 
 Základní škola speciální Bystré 

Webové stránky projektu http://spc.upol.cz/  
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 
 
Stručný popis projektu: 
 

Dosavadní působnost činnosti speciálně pedagogických center v oblasti definice 

(diagnostiky, poradenství) speciálních vzdělávacích potřeb a žáků pro potřeby jejich 

vzdělávání je nedostatečně upravena ve složce procedurální (legislativní), obsahové 

(metodické) i organizační (teritoriální působnosti, kompetence). Podstatou projektu je 

zaměřit se na uvedené rozhodující složky činnosti SPC a vytvořit nové postupy  

a formy práce a ověřit je ve vzdělávání jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve školách hlavního proudu i ve školách samostatně určených pro tyto 

žáky. Projekt je předkládán univerzitním pracovištěm, je však sestaven jako prakticky 

orientovaný projekt na jehož řešení se přímo a bezprostředně podílejí jednotlivá 

školská poradenská pracoviště. Projekt vychází z již provedených analýz, které 

potvrzují "neudržitelnost" současného stavu v jednotlivých segmentech činnosti ŠPZ 

a v jejich rámci SPC. 

 
 
 
 

http://spc.upol.cz/
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Cíle projektu: 
 

Cílem projektu je prostřednictvím jeho aktivit a výstupů přispět k řešení  

(a v některých segmentech vyřešit) nedostatky v obsahovém, organizačním, 

metodickém zajištění poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Výstupem každé klíčové aktivity budou jasně definovaný výsledek činnosti 

v podobě analýzy, metodiky, standardu, zprávy, návrhu legislativní úpravy či jiného 

nástroje. Ty budou určeny primárně poradenským pracovníkům Speciálně 

pedagogických center a v omezené míře i Ped. Psychologických poraden, dále 

poradenským pracovníkům na školách, učitelům žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, samotným žákům a jejich zákonným zástupcům. V části projektu, který 

zahrnuje vzdělávací aktivity, je cílem také zvýšení kompetence, znalosti a dovednosti 

frekventantů (učitelé žáků se SVP, poradenští pracovníci) a poskytnutí kurikul kurzů 

k obecnému použití veřejnosti z cílové skupiny. 

 

Konkrétně je cílem projektu zaplnit "bílá" místa našeho poradenského systému. 

Zejména v těchto oblastech: 

 

1) Definice stupňů speciálních pedagogických potřeb závisejících na hloubce 

omezení vyplývajícího z daného zdravotního stavu 

2) Vytvoření metodických nástrojů pro práci se žáky s SVP (zdravotním postižením)  

v systému inkluzívního vzdělávání 

3) Vyhodnotit účinnost stávajících závěrů spec-pedagogického poradenství  

a diagnostiky ve školách a tím i efektivitu zdrojů alokovaných do systému 

poradenství 

4) V souvislosti s předchozím vytvořit geoinformační datové soubory ukazující míru 

(a meze) působnosti SPC v daném teritoriu 

5) Zpřesnit metodiku (a navrhnout odpovídající způsob schvalování) institutu 

asistenta pedagoga 

6) V souvislosti se změnami vyvolanými projektem vytvořit odpovídající modelové 

vzdělávací kurzy určené poradenským pracovníkům, učitelům a rodičům žáků se 

SVP 
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Konečně je "vnitřním" cílem projektu zapojit do jeho aktivit co největší počet 

pracovníků z poradenských zařízení a škol. K tomu je zajištěn odpovídající počet 

partnerů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Univerzita Palackéh

v Olomouci 
o 

 
 
 
Název projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní 

obory se speciální pedagogikou 
Program podpory Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání 
Celková výše finanční 
podpory v Kč 

6 979 754,61Kč 

Termín realizace 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013 
Hlavní řešitel Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. 
Partner projektu  CARITAS – Vyšší odborná škola sociální 

Olomouc 
 Střední škola, základní škola a mateřská škola 

pro sluchově postižené 
 Pedagogicko-psychologická poradna 

Olomouckého kraje 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 
 
Stručný popis projektu: 
 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím optimalizace a modernizace 

propedeutických disciplín zvýšit kvalitu vysokoškolské přípravy studentů studijních 

oborů se speciální pedagogikou, kteří se připravují na práci s lidmi s postižením či 

znevýhodněním.  
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Koncepce vysokoškolské přípravy studentů speciální pedagogiky je pomyslně 

rozdělena do dvou částí. Posluchači nejdříve prochází studiem propedeutických 

disciplín, za jejichž kvalitní předání zodpovídá oddělení speciálněpedagogických 

propedeutik. Mezi propedeutické disciplíny patří biologické obory (somatologie, 

somatopatologie), lékařské obory (ortopedie, neurologie, psychiatrie apod.), sociálně 

právní propedeutiky (speciální pedagog v sociálních službách, právo, společnost  

a zdravotně postižení apod.), speciálněpedagogické propedeutiky (lidé s postižením 

a společnost, poradenské intervence u lidí se zdravotním postižením, diagnostika 

speciálních potřeb apod.) a psychologické propedeutiky (obecná a vývojová 

psychologie, psychopatologie apod.). Propedeutické studijní předměty jsou 

dlouholetou součástí přípravy speciálních pedagogů a připravují posluchače pro 

navazující profilové disciplíny - tzn. na ty, které již plně odpovídají profilu absolventa 

toho kterého oboru a připravují jej na práci s lidmi s konkrétním druhem postižení 

nebo znevýhodnění. 

Podobně jako u jiných oborů i zde platí, že čím kvalitněji student uchopí obecné 

poznatky, tím lépe pronikne do profilových disciplín.Cílem řešeného projektu je proto 

zdokonalit přípravu studentů právě v propedeutikách.  

 

Na výuce propedeutických disciplín se podílejí odborníci z jiných fakult Univerzity 

Palackého. Jedná se např. o lékařské propedeutiky, kde jsou vyučujícími zkušení 

odborní asistenti a docenti z lékařské fakulty. Dále se na ní podílejí i pedagogičtí 

pracovníci dalších kateder a pracovišť Pedagogické fakulty, například katedry 

psychologie a patopsychologie, antropologie a zdravovědy a jiných. Tím je zajištěno 

kvalitní předání důležitých poznatků z těchto, pro speciální pedagogy nezbytných, 

oblastí. 

 

Podstatou řešeného projektu je vybudování nového systému propedeutické 

přípravy studentů oboru speciální pedagogika.  
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Obsahem projektu je proto:  
Vytvoření nových moderních kurikul vybraných 18 propedeutických disciplín. 

Tyto budou na jedné straně reflektovat posun paradigmat těchto oborů a na druhé 

budou přesně vytvořené pro cílovou skupinu.  

Vytvoření 16 studijních opor v tištěné a elektronické podobě v jednotlivých 

oblastech propedeutických disciplín, které budou odrážet obsahovou proměnu kurikul 

propedeutik. Doposud totiž neexistují studijní texty k propedeutickým disciplínám 

cílené pro studenty speciální pedagogiky a současně odpovídající současné 

koncepci jednotlivých oborů (na trhu je např. dostupné množství odborné literatury 

k neurologii apod., nicméně ta je určena pro posluchače lékařských fakult a ne 

speciální pedagogiky).  

Evaluace vypracovaných kurikul (mj. v rámci odborných workshopů akademických 

pracovníků a odborníků speciálněpedagogické praxe),  

Evaluace nově organizované výuky daných disciplín a vytvořených studijních 
opor pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

Konečným cílem je realizace komplexních změn v daném segmentu 

pregraduální přípravy speciálních pedagogů  a vytvoření provázaného systému 

ucelené podpory propedeutických disciplín.. Zásadním přínosem je zvýšení 

kompetencí posluchačů ve sledovaných oblastech, zkvalitnění úrovně pregraduální 

přípravy a lepší schopnost budoucí reakce na proměny speciálněpedagogického 

terénu. 

 
Cílovou skupinou projektu jsou studenti všech studijních oborů se speciální 

pedagogikou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prezenční  

i v kombinované formě studia. Studenti budou do projektu zapojováni postupně podle 

harmonogramu průběhu jeho řešení. Nejdříve jim bude umožněno zúčastnit se 

workshopů, kde se bude jednat o obsahu a o tvorbě kurikul a studijních textů, dále se 

budou podílet na inovované výuce, která bude probíhat podle změněných kurikul. 

Vytvořené studijní texty budou postupně využívat a hodnotit.  
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  Univerzita Palackéh

v Olomouci 
o 

 
 
Název projektu Zvyšování jazykově - metodické odbornosti učitelů 

anglického jazyka na základních a středních 
školách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských 

zařízení 
Celková výše finanční 
podpory v Kč 

5 428 482,30 Kč 

Termín realizace 03.03.2010 - 28.02.2013 
Hlavní řešitel Mgr. Zuzana Bartsch Veselá, Ph.D. 
Webové stránky projektu http://www.dovu.upol.cz/  
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 
 
Stručný popis projektu: 
 

Hlavním cílem projektu je zvýšit jazykovou a didaktickou odbornost 

pedagogických pracovníků, kteří učí anglický jazyk na základních a středních 

školách. Tohoto cíle chceme dosáhnout na základě realizace pěti klíčových aktivit. 

Naším úmyslem je proškolit učitele angličtiny na ZŠ a SŠ v jazykově-metodických 

seminářích tak, aby se seznámili s moderními metodami ve výuce cizích jazyků a aby 

byli schopni získané znalosti a dovednosti aplikovat do vlastní pedagogické praxe. 

Dále chceme umožnit pedagogickým pracovníkům, kteří učí angličtinu bez patřičné 

kvalifikace pro výuku anglického jazyka, aby si potřebnou kvalifikaci doplnili v rámci 

DVPP. 

 

http://www.dovu.upol.cz/
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Důležitou součástí projektu je vytvoření distančních studijních textů  

v e-learningovém prostředí LMS Unifor a zřízení studovny s elektronickým výpůjčním 

systémem. Tyto prostředky jsou nezbytné pro to, aby byla v maximální míře posílena 

distanční forma výuky, jež činí vzdělávání pedagogických pracovníků dostupnější. 

 

Cíle projektu: 
- Zvyšovat jazykovou a didaktickou odbornost pedagogů vyučujících anglický jazyk 

na ZŠ a SŠ v rámci DVPP.  

- Reagovat na kurikulární reformu - realizovat požadavky MŠMT ČR a Rady Evropy 

stanovené v RVP pro ZŠ a SŠ a ve Společném referenčním rámci pro jazyky - 

implementovat moderní pedagogické metody a postupy v oblasti výuky cizích 

jazyků, tj. využívat informační a komunikační technologie, metodu CLIL (výuku 

nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka), metodu výuky AJ napříč 

předměty 1. stupně ZŠ atd. 

- V souladu se strategií MŠMT pro profesní růst pedagogických pracovníků připravit a 

realizovat jazykově-metodicky zaměřené semináře pro učitele, kteří učí anglický 

jazyk na základních školách. 

- Připravit a realizovat metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele AJ na 

základních a středních školách 

- Inovovat stávající 2,5-letý rozšiřující studijní program Anglický jazyk - učitelství pro 

ZŠ. 

- Připravit a pilotovat jednoletý rozšiřující studijní program Anglický jazyk - učitelství 

pro střední školy. 

- Zpracovat elektronické studijní texty v systému LMS Unifor, metodické materiály  

a pomůcky pro učitele. 

- Zřídit studovnu vybavenou 5 počítačovými sestavami (4 pro studenty a 1 pro 

obsluhu studovny) a elektronickým výpůjčním systémem. 
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  Univerzita Palackého 

v Olomouci 

 
 
Název projektu Olomoucké vysoké školství partnerem 

moravského venkova 
Program podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
Oblast podpory 2.4 Partnertsví a sítě 
Celková výše finanční 
podpory v Kč 

5 717 182,- Kč 

Termín realizace 01.01.2010 - 30.11.2012 
Hlavní řešitel Doc.Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. 
Partner projektu  MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 Středomoravská agentura rozvoje venkova, 
o.p.s. 

 Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. 
 REGION POODŘÍ 
 MAS Moravský kras o.s. 

Webové stránky projektu http://unives.eu/  
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 
 
Stručný popis projektu: 
 

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a vytvoření funkční partnerské sítě 

mezi olomouckými vysokými školami (Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola 

Olomouc) a moravským venkovem (místní akční skupiny a Středomoravská agentura 

rozvoje venkova, o.p.s.). Cílovými skupinami jsou akademičtí pracovníci a studenti 

VŠ se zájmem o problematiku venkova. 

 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím: 

- vytvoření sítě pro spolupráci VŠ a venkova 

http://unives.eu/
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- analýzy potřeb venkova 

- vytvoření kontaktního místa 

- informačního webového portálu 

- vydávání bulletinu "Spolupráce VŠ a venkova" 

- realizací odborných stáží v MAS s cílem prohloubení spolupráce a poznávání 

příkladů dobré praxe 

- vzdělávací aktivity v oblasti tvorby sítí v rámci venkova 

- analýzy možností vytvoření výukových modulů pro VŠ, které by se opíraly  

o zkušenosti a poznatky ze spolupráce s venkovem 

- seminářů, workshopů, 3 konferencí 

Projekt je odborně garantován Katedrou politologie a evropských studií FF UP. 

 

Cíle projektu: 
Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a vytvoření funkční partnerské 

sítě mezi olomouckými vysokými školami (Univerzita Palackého v Olomouci  

a Moravská vysoká škola Olomouc) a moravským venkovem (místní akční skupiny 

 a Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.). Do spolupráce se zapojí 

skupiny akademických pracovníků a studentů z obou vzdělávacích institucí, kteří 

budou osloveni prostřednictvím informačních kampaní, seminářů a workshopů. Cílem 

kampaní bude nalézt skupinu akademických pracovníků a studentů se zájmem  

o problematiku venkova, kteří intenzivní spoluprací dokáží zkvalitnit a obohatit vlastní 

výuku o příklady dobré praxe, nebo mohou dosáhnout snazšího přechodu  

a uplatnění v praxi po skončení vysokoškolského studia. 

 

Cíle projektu bude dosaženo postupnými kroky. V první fázi projektu proběhne 

příprava na vytvoření sítě pro spolupráci VŠ a venkova, dále bude formou 

dotazníkového šetření realizována analýza potřeb venkova jako základ budoucí 

spolupráce. S výsledky budou cílové skupiny seznámeni na seminářích, 

workshopech a konferenci. Následně bude spolupráce institucionalizována 

vytvořením "Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova", které bude mj. 

zajišťovat správu informační webové platformy, vydávat bulletin "Spolupráce VŠ  

a venkova" a sloužit jako kontaktní místo. V druhé fázi projektu budou realizovány 

stáže pro studenty a akademické pracovníky v MAS, kdy cílem je prohloubení 
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spolupráce a poznávání příkladů dobré praxe. Akademičtí pracovníci se účastní 

projektu se záměrem analýzy možností vytvoření výukových modulů na UP a MVŠO 

které by se opíraly o zkušenosti a poznatky ze spolupráce s venkovem. Obě cílové 

skupiny se zúčastní vzdělávacích aktivit (tvorba sítí v rámci venkova). 

 

Naplňování cílů bude probíhat zejména prostřednictvím: 

- seminářů, workshopů, konferencí 

- webové platformy 

- vydávání bulletinu 

- provozování činnosti kontaktního místa 

- stáží a konzultací 

- dotazníkových šetření a analýz jeho výsledků 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakce 
Projektový servis UP 

Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc 
Telefon: 585 631 403, 585 631 421 
Mobil: 777 119 190, 774 401 559 
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