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Co je AKTION Česká republika – Rakousko?
AKTION Česká republika – Rakousko je program na podporu bilaterální spolupráce
ve vědě a vzdělávání v terciární sféře. Rok 2010 byl osmnáctým rokem realizace programu
a současně prvním rokem páté etapy trvající do roku 2015. Důkazem úspěšné činnosti
programu je celkem přibližně 700 studentů a zhruba 200 akademických pracovníků
z univerzit obou zemí, kteří byli finančně podpořeni v rámci všech aktivit v roce 2010.
S cílem dostát svému poslání poskytuje program AKTION stipendia pro studenty
a vysokoškolské učitele z obou zemí za účelem uskutečnění jejich výzkumných záměrů,
financuje letní kolegia (společné letní jazykové kurzy pro české a rakouské studenty)
a podporuje formou projektů spolupráci ve vědě a výuce, bilaterální vědecká sympozia,
odborná zasedání a semináře, společné studentské semináře a praktika, společné vypracování
a vydání skript a učebnic a vědecké studentské exkurze.
V souladu s etablováním programu AKTION ve vysokoškolské veřejnosti a v souladu
s hospodářským rozvojem České republiky se také měnil poměr financování programu oběma
partnerskými zeměmi z poměru 3 : 1 v první, přes 2 : 1 ve druhé a třetí etapě, na 1 : 1
ve čtvrté etapě trvání programu počínaje rokem 2005. Celkový rozpočet pro rok 2010 činil
230.194 EUR a 6.000.000 Kč.

Předmluva
Rok 2010 přinesl pro činnost programu AKTION Česká republika – Rakousko vedle
jejího - ostatně velmi potěšujícího - koloběhu systematické podpory rakouských a českých
studentských a docentských studijních a výzkumných projektů, financování vědeckých
partnerských exkurzí, univerzitních konferencí a jazykově, resp. literárně zaměřených letních
škol také novou formu podpory mladých vědeckých pracovníků, a sice habilitační stipendia.
Ta jsou určena pro mladé docenty, kteří se zabývají problematikou sousední země nebo
tématikou, která se týká obou zemí, případně pro ty, kteří se zabývají tématy, pro jejichž
zpracovaní se nacházejí důležité materiály v jedné z obou zemí a kteří potřebují semestrální
stipendium, aby dokončili svou habilitační práci. Tato forma stipendia je pro řídící grémium
o to podstatnější, že je v ní možné jasně spatřovat, jaký doposud nevyužitý potenciál nabízí
česko-rakouské akademické prostředí pro společnou podporu mladých nadaných
univerzitních vědců, jež se zajímají o širokou paletu témat, která souvisejí s oběma zeměmi.
Směřování k bilaterální podpoře generace mladých vědců je zaprvé celoevropským
fenoménem, zadruhé také důležitým česko-rakouským úkolem, který je v souvislosti s těžkou
pozicí německého jazyka v České republice nutno se vším důrazem následovat.
Těší nás, že podané žádosti o stipendia si i nadále ve všech kategoriích udržují
povětšinou uspokojivou kvalitu a že jejich počet zůstává stabilní. Uvědomujeme si, že českorakouská sousedská akademická spolupráce se v minulých letech osvědčila a že také
v budoucnu jistě přinese ještě více společensky významných výsledků.
Prof. Dr. Jiří Pešek, CSc., Univerzita Karlova v Praze, člen řídícího grémia od roku 2007
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Stipendia
O stipendium programu AKTION se mohou ucházet všichni občané Evropské unie,
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu, příp.
jsou zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (veřejné vysoké školy)
a v Rakousku (státní univerzity, pedagogické vysoké školy a studijní programy odborných
vysokých škol, které jsou v převážné míře financovány rakouským Spolkovým ministerstvem
pro vědu a výzkum).
Program AKTION poskytl v roce 2010 stipendia v následujících kategoriích:
• pro studenty magisterských a doktorských studijních programů do 35 let, pouze
na přípravu diplomové/magisterské nebo disertační práce v délce 1 – 5 měsíců
a na 1 – 3 měsíční pobyty pro vědce ve věku do 35 let.
• pro vysokoškolské učitele do 60 let na jednoměsíční výzkumné pobyty
• na dvouleté tzv. „Dissertationsnetzwerke“ za účelem zpracování disertační práce
max. 2 x 1 – 5 stipendijních měsíců v každém akademickém roce pro doktoranda
z každé země
• pro postdoktorandy do 10 let po obhájení disertační práce, na pobyty v délce
6 měsíců na přípravu habilitační práce
• účast na 3 – 4 týdenních letních školách slovanských studiích pořádaných českými
univerzitami (pouze pro uchazeče z Rakouska)
Od roku 2007 se žádosti o stipendium podávají elektronicky v rakouském systému AH
Plus. Poté co byly žádosti o stipendium individuálně posouzeny experty a následně
ohodnoceny maximálně 100 procentních bodů, přidělila stipendijní výběrová komise, která
se konala ve dnech 19. 4. a 9. 12. 2010 v Praze, na základě výsledného pořadí pozitivně
posouzeným žádostem podaných k 15. 3./31. 10. stipendijní měsíce. O přidělení stipendijních
měsíců pro vysokoškolské učitele, habilitační stipendia a tzv. „Dissertationsnezwerke“
rozhodlo řídící grémiu programu AKTION na třech zasedáních roku 2010.
Přehled celkových výsledků:
Kategorie stipendií

Počet
uchazečů

Počet
schválených
žádostí

Počet
přidělených
měsíců

15.3.,
31.10.
30.4., 15.9., 30.11.
31.10.

49
35
13
1
98

39
25
12
1
77

109
42
12
6
169

15.3.
31.10.
30.4., 15.9., 30.11.
15.3.

3
4
1
16
24

3
3
1
16
23

13
13
1
16
43

Termíny pro
podávání žádostí

Uchazeči z ČR:
1 – 5 měsíční stipendia
VŠ učitelé
Habilitační stipendia
celkem
Uchazeči z Rakouska:
1 – 5 měsíční stipendia
VŠ učitelé
Letní školy slovanských studií
celkem
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Členové stipendijní výběrové komise:
PaedDr. Vladimíra Květounová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dr. Florian Haug, Rakouské kulturní fórum v Praze
Mag. Eva Philipp, Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum ve Vídni
Doc. Jan Staněk, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (pouze v dubnu)
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, CSc., Mendelova univerzita v Brně (pouze v prosinci)
Počet stipendistů v roce 2010 podle domácí univerzity/vysoké školy:

Ze závěrečných zpráv stipendistů:
Doris Bauer, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta –
praktikum v rámci studijního oboru Němčina jako cizí jazyk, LS 2010:
Semestr, který jsem absolvovala jako praktikantka v rámci oboru Němčina jako cizí jazyk na
ZČU v Plzni a který mi umožnilo stipendium programu Aktion Česká republika – Rakousko,
byl velmi úspěšný. Měla jsem možnost vyučovat různé ročníky, stejně jako dospělé v oboru
dalšího vzdělávání pedagogů. Díky kontaktu s jednou z učitelek, který mi zprostředkovala
jedna z profesorek z tamní univerzity, jsem měla příležitost seznámit se se školním provozem
na jednom z plzeňských gymnázií a vyučovat v různých třídách. Na základě nejrůznějších
možností, které se mi tu otevřely v souvislosti s vyučováním, jsem mohla získat nové
zkušenosti. Ačkoli jsem byla „pouze“ praktikantkou, směla jsem sama utvářet své výukové
bloky, čímž jsem se stala jistější. V případě otázek a problémů jsem se na katedře měla vždy
na koho obrátit a našla jsem vždy očekávanou pomoc, obzvláště u paní Dr. Innerwinkler.
Kromě mých vlastních výukových bloků jsem měla hospitace u mých kolegů a kolegyň, což mi
zprostředkovalo vhled do práce v rámci germanistiky pro cizince. Tyto své zkušenosti jsem
mohla následně přímo praktikovat ve svých hodinách. V Plzni se mi velmi líbilo a po semestru
jsem odjížděla domů s těžkým srdcem.
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Philipp Jonas, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, ZS 2009/10, LS 2010:
Domnívám se, že jsem byl prvním stipendistou programu AKTION na 3. lékařské fakultě UK.
V Praze mi byly k dispozici dvě velmi kompetentní proděkanky, paní doc. dr. Michaela
Janovská a paní doc. dr. Samcová. Velmi mi pomohly při sestavování mého rozvrhu a vyřízení
řady organizačních detailů. Za obzvláště milé považuji, že mi také nabídly, že mi zajistí
ubytování na studentské koleji. Úplně na začátku mi přišla nápadná skutečnost, že skupinky,
ve kterých na zdejší univerzitě probíhají přednášky, jsou mnohem menší, než je tomu ve Vídni.
Proto se člověk také velmi rychle seznámí se všechmi studenty ze své skupinky. Důležité pro
mě bylo, že jsem byl celý akademický rok pouze v jedné skupině, což umožnilo vznik
skutečných přátelství. Zejména chci zdůraznit, že jsem prožil velmi úspěšný a napínavý rok.
Každý, kdo přemýšlí nad tím, že by vyjel do zahraničí, ten by měl uchopit příležitost za pačesy
a dlouho neváhat. Takovouto příležitost dostane člověk možná jen jednou v životě.
Marlene Groß, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, ZS 2009/10:
Svůj výzkumný pobyt jsem využila v první řadě k tomu, abych provedla literární rešerše
v pražských vědeckých knihovnách – obzvláště v Národní knihovně, v Knihovně Akademie
věd, v knihovně Rakouského kulturního fóra v Praze stejně jako v Knihovně společenských
věd T. G. Masaryka UK. Vedle mých literárních rešerší ve velkých pražských knihovnách to
byly především také kulturní akce a kontakt s českými médii, které mi pomohly získat cit pro
českou perspektivu na dějiny a současnost mé vlastní země. Za to, že kulturní a mediální
vypořádávání se s vlastní soudobou historií bylo prováděno tak intensivně, je možné vděčit
skutečnosti, že se v roce 2009 slavilo výročí – 20 let od sametové revoluce a pádu železné
opony. Lépe pochopit pohled mladých Čechů na minulost, ale také na aktuální vývoj v České
republice a v Evropě mi pomohlo nejen to, že jsem se věnovala společenskému diskursu
v médiích a v kulturní reflexi, ale také osobní diskuse s Čechy a Češkami, jak v akademických,
tak soukromých souvislostech.
Claudia Eichinger, Letní škola slovanských studií v Plzni, červen 2010:
Letní škola v Plzni byla velmi dobře zorganizována. Vyučující byly velmi kompetentní a výuka
byla zajímavá a rozmanitá. Velice mě těší, že jsem se mohla letní školy v Plzni díky stipendiu
zúčastnit. Je to velmi dobrá možnost, jak zdokonalit jazykové znalosti, protože výuka pro
pokročilé probíhala výhradně v češtině. V rámci mezinárodní letní školy bylo možné
komunikovat s mnoha rodilými mluvčími a současně tak procvičovat cizí jazyk. Čas, který
jsem v Plzni strávila, jsem si velmi užila, po jazykové stránce jsem se naučila něco nového
a našla jsem také mnoho přátel. Ráda bych proto poděkovala, že jsem měla šanci zúčastnit se
mezinárodní letní školy slovanských studií!
Barbora Bútorová, Univerzita Vídeň, katedra germanistiky, ZS 2010/2011:
Navštěvovala jsem jednotlivé přednášky a semináře, které mě zajímaly a které mají velký
význam pro mé další studium. V knihovně institutu a v hlavní univerzitní knihovně jsem si
mohla vyhledat potřebné materiály pro mou diplomovou práci. Fascinující pro mě byla také
návštěva Národní knihovny, protože takovouto knihovnu jsem doposud nenavštívila. Kromě
toho jsem zavítala do, pro mne do té doby neznámého, Literárního domu, kde bylo možné
nalézt nejrůznější knihy k tématu mojí diplomové práce, ale kde se také daly navštívit
zajímavé akce a čtení, které jsem považovala za velmi inspirující. Závěrem je nutno uvést, že
období, které jsem ve Vídni mohla věnovat své diplomové práci, považuji za velmi náročné,
ale současně i zajímavé a také za období, které má velký význam pro můj osobní rozvoj jako
pro studentku germanistiky.
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Daniela Štěrbová, Technická Univerzita Vídeň, Ústav dějin umění, výzkumu stavitelství
a památkové péče, ZS 2010/2011:
Během svého stipendijního pobytu jsem se mohla intensivně zabývat tématy obou svých
výzkumů. Mohla jsem se seznámit s rakouskou barokní architekturou a získat materiál pro
mou disertační práci, která je věnována zprostředkovatelské roli rakouské barokní
architektury mezi bavorským a českým stavitelstvím. Dále jsem mohla studovat rakouskou
barokní architekturu 17. a 18. století. Do odborné literatury jsem směla nahlédnout ve
specializované knihovně dějin umění Univerzity Vídeň, jakož i v Rakouské národní knihovně.
Současně jsem studovala výsledky rakouské památkové péče. Navíc jsem získala cenné
podněty od pana profesora Wehdorna, který mě upozornil na nejdůležitější projekty v oblasti
památkové péče ve Vídni. V termínu od 22. listopadu do 3. prosince 2010 jsem se zúčastnila
základního kurzu, jehož obsahem byly témata jako architektonické povrchy, zednické
a malířské práce v památkové péči a který byl pořádán Spolkovým úřadem památkové péče
v kartuziánském klášteře v Mauerbachu. Pod vedením Mag. Astrid Huber jsem si prohloubila
své znalosti o rakouském systému památkové péče.
Milan Fischer, BOKU Vídeň, Ústav meteorologie, LS 2010/11:
Můj stipendijní pobyt na BOKU Vídeň se uskutečnil v prvé řadě na Institutu meteorologie pod
vedením profesora Josefa Eitzingera. Většinu času jsem strávil v laboratořích institutu, kde
jsem společně s panem profesorem Eitzingerem a jeho kolegy diskutoval problematiku týkající
se speciálních mikrometeorologických měření, které jsou používány k hodnocení vodní
rovnováhy v rámci měření v terénu. Kromě toho jsem strávil svůj čas v lokalitách institutu,
kde je rozšířena síť mikrometeorologických systémů. Díky této skutečnosti jsem získal mnoho
praktických zkušeností v souvislosti s umísťováním a nastavováním meteorologických
senzorů, jejich funkcí, principů měření a jejich chyb stejně jako omezení. Vedle toho jsem byl
představen panu profesoru Petru Liebhardtovi z Institutu pro pěstování a šlechtění rostlin, se
kterým jsme zahájili spolupráci. Navíc započala také spolupráce s panem profesorem
Eduardem Hochbichlerem a jeho týmem z Institutu lesnictví. Navštívil jsem lokality, ve
kterých jsem se seznámil s technologiemi a praktikami lesního měření a především jsem si
dojednal budoucí spolupráci na poli měření v terénu a možnou publikační činnost během roku
2011. Kromě toho jsem také profitoval z inventáře místní knihovny, ve které jsem našel řadu
vědeckých podkladů, které jsou podstatné pro můj výzkum a mou disertační práci. Jsem
přesvědčen o tom, že mi tento stipendijní pobyt přinesl nové zkušenosti, které využiji, abych
mohl sepsat svou disertační práci na detailnější a profesionálnější úrovni. Navázal jsem
mnoho kontaktů, které bych rád využil pro svůj budoucí výzkum.
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Letní kolegia
Letní kolegia (LK) patří k nejúspěšnějším aktivitám programu AKTION. Srdečný
dík za to patří především všem organizátorům a vyučujícím.
Celkem 41 českých a 28 rakouských studentů dostalo v roce 2010 možnost účastnit
se dvou třítýdenních letních kolegií. V každodenním kontaktu s německy, resp. česky
hovořícími kolegy a pod vedením kvalifikovaného a angažovaného týmu vyučujících z obou
zemí probíhala zajímavě vedená výuka s atraktivním doplňkovým programem.
S cílem umožnit každodenní komunikaci v běžných denních situacích je ubytován
společně vždy rakouský a český student. Uskutečnění tohoto záměru umožňuje dosáhnout
větších pokroků v jazykových znalostech, než je tomu u jazykových kurzů pořádaných
v zahraničí, kde každý student mluví jiným mateřským jazykem.
V roce 2010 se studenti podíleli na nákladech na tyto jazykové kurzy částkou
3.000 Kč, resp. 200 € na osobu.
Všichni účastníci obdrželi na konci kurzu diplom, ve kterém je uvedena informace
o úrovni jeho dosažených jazykových znalostí v německém, resp. českém jazyce.

Letní kolegium „Poděbrady 2010“
Pořádala Mgr. Zdeňka Žmudová z Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu pro odbornou
a jazykovou přípravu a Prof. Mag. Ingrid Schwab-Matkovits, z bakalářského studijního
programu Odborné vysoké školy Eisenstadt.
Vyučující: Mgr. Zdeňka Žmudová, Mgr. Kateřina Zmeškalová, Mag. Margit
Troger a Mag. Kathrin Holzer
Vedle čtyřhodinové jazykové výuky a šesti seminářů formou tandemové výuky
se konaly následující přednášky, na které vždy navázala diskuse:
• Dipl.-Ing. Jaroslava Kynclová: Ekonomická situace po roce 1989
• Mgr. Daniel Křivánek: Turismus v České republice
• Mag. Christian Autengruber z Rakouského velvyslanectví v Praze: Vztahy mezi ČR
a Rakouskem
• Mag. Sandra Dudek: Nabídka Rakouského institutu v Brně, „Rakouský jazykový
diplom“
V odpoledních hodinách a o víkendech byl program doplněn dalšími doprovodnými
akcemi:
• autorské čtení českého spisovatele Michala Viewega
• exkurze do skláren v Poděbradech a do automobilového závodu TPCA v Kolíně
• návštěva zámků Kačina a Dobříš a tří památníků – Stará Huť (Karel Čapek), Vysoká
u Příbrami (Antonín Dvořák) a Hrusice (Josef Lada), společná vyjížďka lodí
• tři filmové večery a slavnostní závěrečný večer, který si studenti sami připravili.
Vybráno z hodnocení účastníků:
Kurz byl pro mě velmi zajímavý. Výuka v tandemu byla velmi dobrá a stejně tak naše
vyučující.
V kurzu jsem se naučil mnoho zajímavého a jsem velice rád, že jsem tu mohl být.
Obě lektorky byly super!!! Vyučování mě bavilo, vyučující nám se vším pomáhaly a byly velmi
ochotné a milé!
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Letní kolegium „České Budějovice 2010“
Pořádala PaedDr. Vladimíra Květounová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
katedry germanistiky a Prof. Mag. Hana Sodeyfi z Institutu slavistiky Univerzity
Vídeň.
Těžištěm kolegia byla každodenní čtyřhodinová jazyková výuka ve dvou skupinách
českých a ve dvou skupinách rakouských studentů. Vedle české pořadatelky vyučovali též
Dr. phil. PaedDr. Naděžda Matějková z Univerzity Vídeň, Mag. Susanne Christof,
původně z Univerzity Innsbruck, od září 2010 na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích, Mag. Patricia Broser a doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, PhD. – obě
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Jazyková výuka byla doplněna o tři volitelné semináře:
• překladatelský (česky/německy)
• literární seminář – Josef Winkler
• umělecko-historický seminář (německy na téma: Klimt, Schiele – také ve vztahu
k Českému Krumlovu, Kokoschka), které byly časově uspořádány tak, že zájemcům
byla dána možnost zúčastnit se všech tří seminářů.
Dále byly podniknuty:
• 3 výlety: výlet na zámek Kratochvíle, do Prachatic a na horu Libín, v rámci kterého
účastníci výletu vystoupali na rozhlednu a který byl zakončen u Lipenské přehrady,
návštěva rodného domu Adalberta Stiftera; výlet do Lince, hlavního evropského města
kultury, do muzea budoucnosti Ars Electronica; výlet do Českého Krumlova
s prohlídkou místního barokního divadla
• 2 exkurze do pivovaru v Českých Budějovicích a do muzea a zámku v Jindřichově
Hradci
• 3 autorská čtení – Christa Rothmeier, Michael Stavaric a Jaroslav Rudiš
Vybráno z hodnocení účastníků:
Jazyková výuka byla velmi dobrá, mohl jsem si rozšířit své znalosti. Nároky naštěstí nebyly
příliš velké a klima, které na kursu vládlo, motivovalo k učení.
Jazyková výuka byla vynikající – pestrá, v uvolněné atmosféře a přece s vysokým efektem.
Jazyková výuka byla po pedagogické stránce velmi přínosná, zajímavá, poučná i zábavná.
Velmi vydařené kolegium!
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Projekty spolupráce
S cílem dostát svému poslání – zintenzivňování spolupráce na poli vzdělání
a výzkumu obou států v terciárním sektoru - podporuje program AKTION různými způsoby
vědeckou a pedagogickou spolupráci mezi minimálně dvěma univerzitními institucemi, příp.
dalšími výzkumnými a vzdělávacími zařízeními, která slouží ku prospěchu obou
spolupracujících partnerů.
Ke čtyřem termínům pro podávání návrhů projektů bylo v roce 2010 podáno celkem
54 návrhů projektů, z nichž bylo 46 posouzeno kladně s celkovou dotací 115.233 €
a 3.517.000 Kč (včetně letních kolegií). Procento úspěšnosti dosáhlo 85 % z podaných návrhů
projektů.
Počet podaných a schválených projektů spolupráce v roce 2010:
číslo a počet
podaných
projektů
57p1 - 3

3

EUR
schválené
částky na
roky 2010/11
9.376

58p1 - 24

19

44.480

712.000

340.000

59p1 - 5

4

1.772

154.000

0

60p1 - 22

20

59.605

0

2.102.000

54

46

115.233

1.055.000

2.442.000

Počet
schválených
projektů

CZK
schválené
částky na rok
2010
189.000

CZK
schválené
částky na rok
2011
0

Od zimního semestru r. 2002 jsou závěrečné zprávy a další údaje o projektech
k dispozici na webových stránkách programu AKTION: http://www.dzs.cz.
Počet schválených projektů v roce 2010 podle jejich obsahu:
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Následuje detailní výčet projektů schválených v r. 2010 a seřazených dle jejich obsahu:

Spolupráce ve výuce
57p1 [56p21] Internationales B2B Marketing und Vertrieb im Raum Südböhmen und Oberösterreich.
Wiesinger Sophie, MMag., FH OÖ Studienbetriebs GmbH Steyr, Fakultät für Management, Mittel- und Osteuropazentrum
Škodová Parmová Dagmar, Dr. Ing. , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra řízení
57p2 [56p10] Interdisziplinäres Master- und Dissertantenseminar.
Dopsch Heinz, Univ.-Prof. Dr. MAS, Universität Salzburg, Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, Interdisziplinäres Zentrum
für Mittelalter-Studien
Sommer Petr, prof. Dr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Centrum medievistických studií
58p10 --- Climate change and soil protection
Klik Andreas, Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr., Universität für Bodenkultur Wien, Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt,
Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft
Dostál Tomáš, doc., Ing. Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného
inženýrství
58p13 --- Instrumente zur Offenhaltung der Kulturlandschaft in den Berggebieten
Buchgraber Karl, Univ. -Doz. Dr., Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, Institut für
Pflanzenproduktion und Kulturlandschaft
Knot Pavel, Ing. Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav výživy zvířat a pícninářství
58p21 (54p1, 50p7) Cooperation in the field of emissions abatement technology
Winter Franz, Univ.-Prof. DI Dr., Technische Universität Wien, Institut für Verfahrens-, Umwelttechnik u. Techn.
Biowissenschaften
Obalová Lucie, doc. Ing. Ph.D., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství
58p22 --- Aktuelle räumliche Entwicklungen in Brno und Wien
Dillinger Thomas, Univ. Ass. Dipl.-Ing. Dr. techn., Technische Universität Wien, Department für Raumentwicklung, Infrastrukturund Umweltplanung, Fachbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung
Havliš Karel, doc. Ing. arch. , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav navrhování V.
60p11 (56p19) Reflexion der Kunst in Kultur- und Bildungskonzepten - interaktive Workshops zu tschechisch österreichischen interkulturellen Beziehungen
Schachl Hans, Dr. , Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Rektorat der Privaten PH
Jehličková Jarmila, Mgr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky
60p13 --- Kooperation FH JOANNEUM / IND - FAMU - DIAGONALE
Stocker Karl , Univ.-Doz. Dr., FH-JOANNEUM Graz, Studiengang für Informationsdesign
Bregant Michael, Dr., Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta
60p16 --- Lesekompetenzförderung in Deutsch als Muttersprache und Deutsch als Fremdsprache
Faistauer Renate, Mag. Dr., Universität Wien, Institut für Germanistik, Fachbereich DaF/DaZ
Reitbrecht Sandra, Mag., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury

Vědecká spolupráce
58p2 --- Two-dimensional high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry for cellmembrane phospholipid bioanalysis
Guo Xinghua, Dr., Technische Universität Graz, Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie
Jandera Pavel, prof. Ing., Dr. Sc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie
58p5 (53p9) Testing and modelling of cancer
Stehlík Milan, Ass. Prof. Dr., Universität Linz, Institut für angewandte Statistik
Mrkvička Tomáš, RNDr. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav matematiky a biomatematiky
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58p16 [56p2] Mikro- und Makrogeschichte. Eine Anwendung in der geisteswissenschaftlichen Forschung.
Štefanová Dana, Dr. Mgr. , Universität Wien, Institut für Geschichte
Hrubá Michaela, PhDr. Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie
58p18 --- Ein schöpferisches Treffen dreier Kulturen in Wien
Krassnigg Anna Maria, Mag., Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Max-Reinhardt Seminar
Spitzbardt Wolfgang, doc., Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
58p19 --- Nationale und Regionale Identität in Tirol und Mähren
Donat Elisabeth, Dr., Universität Innsbruck, Institut für Soziologie
Szaló Csaba, doc., Masarykova univerzita, Fakulta socálních studií, Katedra sociologie
58p20 Border areas in enlarged Europe - a comparative study about the in the Czech-Polish and Austrian-Slovenian
border areas
Ruidisch Roswitha, geography graduate, Universität Klagenfurt, Faculty of economic sciences, Institute of geography and
regional research
Ptáček Pavel, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie
59p2 [58p7] (54p21, 51p7) Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and
reliability
Stehlík Milan, Univ.-Ass. Prof. Dr., Universität Linz, Institut für angewandte Statistik
Střelec Luboš, Ing. , Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav statistiky a operačního výzkumu
60p3 --- Analysis of 3D island-like ultrathin films and nanostructures by LEIS
Bauer Peter, Univ.-Prof., Dr., Universität Linz, Institut für Experimentalphysik
Šikola Tomáš, prof. RNDr. CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství
60p4 --- Kommunikative Aktivitäten als Bestandteil des Marketings für die Erhaltung der österreichischen und
tschechischen Bierkultur: Wege aus der Krise
Hoffmann Edgar, Dozent Dr., Wirtschaftsuniversität Wien, Department für fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation
Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D., Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
60p14 --- Long-term Carbon Storage in Cryoturbated Arctic Soils
Urich Tim, Dr., Universität Wien, Fakultät für Lebenswissenschaften, Department für Ökogenetik
Bárta Jiří, Ing. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů
60p21 ( 40p2 ) Study of photosynthetic PsbI protein´s interaction with the thylakoid membrane
Müller Norbert, Mag. Dr.,Univ.-Prof., Universität Linz, Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Organische
Chemie
Ettrich Rüdiger, RNDr., PhD., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie a biochemie

Vědecká odborná zasedání/Workshopy
58p9 --- Österreich-Tschechische Historikertage - Die Ära Kreisky und Husák - Die 70er Jahre im binationalen
Vergleich
Sprengnagel Gerald M., Dr. phil. Asst.-Prof., Universität Salzburg, Kultur- und Geisteswissenschaftliche Fakultät, Fachbereich
Geschichte
Velek Luboš, PhDr. Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin
58p12 --- Kulturagent, Poet und Filanthrop. Die vielen Gesichter des Ludwig August Frankl von Hochwart (1810-1894)
Lengauer Hubert, Ao. Univ.-Prof. Dr., Universität Klagenfurt, Institut für Germanistk
Hecht Louise, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly
Schubertových
58p23 (54p20) Brown spot needle blight - biology of pathogen and comparison of populations of Lecanosticta acicola
Halmschlager Erhard, Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr., Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wald-u. Bodenwissenschaften
Jankovský Libor, doc. Dr. Ing. , Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesa a myslivosti
59p1 --- Internationales Symposium: Freiheit im kirchlichen Milieu
Zulehner Paul M., emer. O. Univ.-Prof. DDr., Universität Wien, Katholisch Teologische Fakultät, Institut für praktische Theologie
Opatrný Michal, Dr. theol. Mgr., Jihočeská univezita v Českých Budějovicích, Theologická fakulta, Katedra praktické teologie
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60p5 (53p16) Gustav Mahler Symposium in Wien und folgende Exkursion in die Tschechische Republik
Gruber Gerold W., Univ.-Prof. Dr., Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Institut für Analyse, Theorie und
Geschichte der Musik
Vičar Jan, Prof. PhDr. CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra muzikologie
60p10 (53p11) Workshop on in vivo Magnetic Resonance Studies
Krššák Martin, Mag. Dr., Medizinische Universität Wien, Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik
Hájek Milan, Dr. , Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav neurověd
60p18 ( 35p17 ) 200 Jahre des ABGB - 200 Jahre Geschichte Europas
Stolz Armin, Univ. -Doz. Dr., Universität Graz, Rechtswissenschaftliche Fakultät
Malacka Michal, JUDr. Mag. Ph.D. , MBA, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Odborné exkurze pro studenty
57p3 [56p11] Interdisziplinäre Exkursion " Die Lichtensteiner und geistliche Orden in Mähren".
Dinzl-Rybářová Agáta, Dr. Dr., Universität Salzburg, Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalter-Studien
Jan Libor, doc. Dr., Masarykova univezita, Filozofická fakulta, Historický ústav
58p1 --- Wissenschaftliche Studienreise für Studenten und Lehrer
Theune-Vogt Claudia, Univ.-Prof. Dr., Universität Wien, Institut für Ur-und Frühgeschichte
Tichý Radomír, doc. PhDr., Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra archeologie
58p3 (54p2, 51p5, 48p9) Wissenschaftliche Studienreise für Studenten
Willinger Reinhard, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr., Technische Universität Wien, Institut f. Thermodynamik und Energiewandlung
Pospíšil Jiří, doc. Ing. Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Energetický ústav, Odbor energetického inženýrství
58p6 [56p9] (45p21) WIEN 2010 als Justizhauptstadt
Fuchs Helmut, Univ.-Prof. Dr., Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Strafrecht und Kriminologie
Klčová Renata, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra jazyků
58p8 (54p17) Bibliothekexkursion Brno-Wien
Faistauer Renate, Mag. Dr., Universität Wien, Institut für Germanistik, Fachbereich DaF/DaZ
Goldhahn Agnes, M.A. DAAD-Lektorin, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky
58p11 -- Auf den Spuren des universitären Tschechischunterrichts in seinen Anfängen
Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik
Hasil Jiří, PhDr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav bohemistických studií
58p15 (55p2) Kooperation im Bereich Interkulturelles Projektmanagement
Zierer Brigitta, Prof. in (FH) Dr. in., DSA, FH Campus Wien, Studiengang für Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit, Fachbereich
Soziale Arbeit
Holasová Věra, Mgr. Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra metod sociální práce
60p15 [ 56p14 ] Architektur und Kunst in Salzburg, Ober- und Niederösterreich
Gottdang Andrea, Prof. Dr., Universität Salzburg, Abteilung Kunstgeschichte
Vybíral Jindřich, Prof. Dr., CSc., Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Katedra dějin umění a estetiky
60p17 --- Wissenschaftliche Fachexkursion Wien 2011
Schulmeisterová Magda, PhDr., Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Slawische Sprachen
Nový Jiří, PhDr. Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci , Filozofická fakulta, Katedra aplikované lingvistiky
60p19 Deutschsprachige Gegenwartsliteratur - multiperspektivisch
Russegger Arno, Dr. Mag., Universität Klagenfurt, Insitut für Germanistik
Kernjak Katja, Mag., Univerzita Pakackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky
60p20 --- Medien in Österreich - eine Exkursion nach Wien
Haas Hannes , Univ.-Prof. Dr. , Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik und
Kommunikationswissenschaften
Herrmann Cornelia, M.A. , Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
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Studentské semináře nebo praktika
60p6 --- Internationales DissertantInnenkolleg im Fach Ethnomusikologie/Volksmusikforschung
Hemetek Ursula, ao.Univ.-Prof. Dr., Universität für Musik und darstellende Kunst Wiern, Institut für Volksmusikforschung und
Ethnomusikologie
Jurková Zuzana, doc. PhDr. Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
60p9 (53p2, 46p8, 38p8) Gemeinsames Doktorandenseminar der Institute für Germanistik der Universitäten Wien und
Olomouc
Kriegleder Wynfrid, ao. Univ.-Prof. Dr., Universität Wien, Institut für Germanistik
Fialová-Fürst Ingeborg, Prof. PhDr. Dr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

Publikace
59p4 --- Vermicomposting in the Organic Farming
Zaller Johann G., Dr., Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Zoologie
Hlavová Andrea, Ing., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra enviromentálního inženýrství
a ochrany prostředí

Letní kolegia
60p1 (56p6) Sommerkolleg České Budějovice 2011
Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik
Kusová Jana, Mgr. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky
60p2 ( 56p6 + 9 Vorprojekte ) Sommerkolleg Poděbrady 2010
Schwab-Matkovits Ingrid, Prof. FH, Mag., FHS Burgenland G.m.b.H., FHS Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Žmudová Zdeňka, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Ústav intenzivní výuky jazyků

Odborné letní školy
60p7 (56p8 + 4 Vorprojekte) Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austria and the
Czech Republic 2011
Schleicher Stefan, Univ.-Prof., Universität Graz, Wegener Center for Climate and Global Change
Jílková Jiřina, prof., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Institut pro ekonomickou a ekologickou
politiku
60p8 (56p7 + 3 Vorprojekte) Literarische Sommerschule: Entwicklung der Sprachkompetenz im Bereich der
literarischen Übersetzung
Kuklová Michaela, Mag. , Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft
Vaňková Lenka, prof. Priv.-Doz. PhDr. Dr., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky
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Četnost zájmu jednotlivých univerzit na spolupráci v rámci programu AKTION v r. 2010:

Instituce v České republice
Univerzita Palackého v Olomouci
Karlova univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Akademie múzických umění v Praze
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita v Ostravě
Janáčkova akademie múzických
umění v Brně
Vysoká škola ekonomická v Praze

Počet
schválených
projektů

Instituce v Rakousku

Počet
schválených
projektů

9
7
6

Univerzita Vídeň
Univerzita Linec
Univerzita Salcburk

14
4
4

5
3

Technická univerzita Vídeň
Univerzita Klagenfurt

3
3

2

Univerzita hudby a výtvarného
umění Vídeň
BOKU Vídeň
Univerzita Štýrský Hradec
Ekonomická univerzita Vídeň
Univerzita Innsbruck

3

2
2
1
1
1
1

Univerzita Pardubice
České vysoké učení technické
v Praze

1
1

Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze
Univerzita Hradec Králové

1
1

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Česká zemědělská univerzita
v Praze

1
1

celkem

46

Privátní vysoká škola
pedagogická diecéze Linec
Technická univerzita Štýrský
Hradec
Lékařská univerzita Vídeň
Odborná vysoká škola Joanneum GmbH ,Štýrský
Hradec
Odborná vysoká škola Burgenland,
spol. s r.o., Eisenstadt
FH O.Ö. Studienbetriebs GmbH,
Steyr
Fachhochschul campus Vídeň
Vyšší Spolkový vzdělávací a
výzkumný ústav RaumbergGumpenstein

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46

Řídící grémium
Členové řídícího grémia:
PaedDr. Vladimíra KVĚTOUNOVÁ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univ.-Prof. Dr. Stefan Michael NEWERKLA, Univerzita Vídeň
Prof. Dr. Jiří PEŠEK,CSc., Univerzita Karlova v Praze
Mag. Eva PHILIPP, Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum Vídeň
Univ.-Prof. Dr. Manfred ROTTER, Institut evropského práva, Univerzita Linec, zástupce
předsedy

Univ.-Prof. Dr. Reiner SPRINGER, Hospodářská univerzita Vídeň
Doc. RNDr. Jan STANĚK, CSc., Vysoká škola chemicko–technologická v Praze, předseda
řídícího grémia
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Adolf STEPAN, Technická univerzita Vídeň
RNDr. Josef ŠPLÍCHAL, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha
Prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, CSc., Mendelova univerzita v Brně
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Univ.-Prof. Dr. Stefan Michael NEWERKLA z Institutu slavistiky na Univerzitě
Vídeň byl v dubnu 2010 zvolen jako první rakouský vědec novým členem Akadmie věd
České republiky pro funkční období 2010 – 2014.
V roce 2010 se konala tři zasedání řídícího grémia:
- 57. zasedání 18. a 19. února 2010 ve Vídni
- 58. zasedání 10. a 11. června 2010 v Olomouci
- 59. zasedání 7. a 8. října 2010 v Eisenstadtu
Rozhodnutí řídícího grémia v roce 2010:
Na 57. zasedání:
V souvislosti s prodloužením programu AKTION na 5. etapu (2010 – 2015) byly
na prvním zasedání roku 2010 aktualizovány následující podklady:
a) jednací řád
b) pokyny pro sestavení návrhů projektů
c) formulář návrhu projektu
d) pokyny pro odborné exkurze pro studenty
e) vypsání stipendií A → CZ
f) vypsání stipendií CZ →A
Na 58. zasedání:
Na základě srovnání výše stipendia programu AKTION s jinými programy v Rakousku
bylo rozhodnuto navýšit stipendium pro postdoktorandy na 1.200,-- € a pro vysokoškolské
učitele na 1.040,-- €, a sice s platností od příští termínu pro podávání žádostí (15.9.2010).
Na základě návrhu Mag. Evy Philipp byly pozměněny termíny pro podávání návrhů
projektů – na 15. dubna, 15. září a 30. listopadu.
Na 59. zasedání:
Bylo schváleno, že v roce 2010 budou poprvé vypsána šestiměsíční stipendia
pro postdoktorandy, a sice s termínem podávání žádostí k 31. 10. 2010.

Public Relations
Informační materiály o programu AKTION byly předány za účelem prezentace
programu na informačních seminářích, které se konaly na Vysoké škole ekonomické v Praze
a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v dubnu 2010, protože Dům zahraničních
služeb byl na těchto akcích zastoupen pracovníky z jiných programů.
Dne 26. května 2010 prezentovala paní Hanžlová program AKTION na informačním
semináři, který se konal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Paní Hanžlová a paní Šimková zodpověděly otázky vztahující se k programu
AKTION na semináři programu CEEPUS konaného 1. června 2010 v Praze.
V souvislosti s prodloužením programu AKTION sepsalo jednatelství v Praze článek
pro bulletin Akademie věd České republiky č. 3/2010 a také článek pro časopis Euro Compas
č. 2/2010.
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V týdnu od 17. do 21. května 2010 se konala série informačních akcí pro vyjíždějící
stipendisty organizovaná Rakouskou výměnnou službou (OeAD-GmbH), ve Štýrském
Hradci, Linci, Innsbrucku, Salcburku a ve Vídni.
Dne 20. července 2010 navštívila paní Šimková účastníky projektu č. 56p5 – letní
kolegium v Českých Budějovicích.
Dne 26. července 2010 navštívila paní Hanžlová účastníky projektu č. 56p6 – letní
kolegium v Poděbradech. Obě rozdaly propagační materiály programu AKTION
a zodpověděly četné dotazy související s programem.
Byly předány informační materiály o programu AKTION za účelem prezentace
programu na Info-day na Technické univerzitě v Liberci 15. 9. 2010, protože Dům
zahraničních služeb byl zastoupen pracovníky z jiných programů.
Ve dnech 27. 9. a 5. 10. 2010 zodpověděly paní Hanžlová a paní Šimková dotazy
vztahující se k programu AKTION na dvou seminářích programu Fond na stipendia SCIEXNMSch.
V září 2010 sepsalo jednatelství v Praze článek o programu AKTION pro elektronický
časopis „stáže.cz“.
Paní Hanžlová informovala o účasti jednatelství na různých informačních akcích:
− dne 12. 10. 2010 na Info-days konaných na Univerzitě Pardubice
− dne 3. 11. 2010 na Info-days konaných na Mendelově univerzitě v Brně
− dne 5. 11. 2010 účast paní Šimkové na veletrhu pomaturitního a celoživotního
vzdělání Gaudeamus v Brně.
− paní Hanžlová navštívila také dvě akce projektů schválených v rámci programu
AKTION, dne 9. 11. 2010 přednášku v rámci projektu č. 59p5 v Praze
a 15. 11. 2010 seminář v rámci projektu č. 58p15 v Ostravě a informovala
o aktivitách účastníků.
− paní Šimková navštívila dne 13. 12. 2010 symposium v rámci projektu 58p12
v Olomouci.
Ze strany Rakouské výměnné služby (OeAD-GmbH) byly uspořádány v listopadu
a v prosinci 2010 informační semináře v pěti univerzitních městech v Rakousku.

Finanční zpráva
Základ objemu finančních prostředků tvoří dotace Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) České republiky pro rok 2010 ve výši 6 000 000 Kč. Spolkové
ministerstvo pro vědu a výzkum Rakouské republiky (BMWF) vkládá dle Protokolu
k „AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání“ ze 17. listopadu
2004 pro roky 2005 – 2009 příspěvek, který odpovídá jednonásobku výše dotace MŠMT.
V r. 2010 činil vklad BMWF 230.194 €. Návrh rozpočtu v obou měnách byl schválen řídícím
grémiem na 57. zasedání, které se konalo ve dnech 18. a 19. února 2010 ve Vídni.

Závěrečná bilance eurového dílčího rozpočtu roku 2009 k 31. 12. 2010
Z důvodu dvouletého zúčtovacího období podpor v eurech je dílčí rozpočet roku 2009
uzavřen teprve na konci roku 2010.
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Aktiva
dotace BMWF 2009

Pasiva
215.192,-- výdaje I. - XII. 2009

149.197,46

zůstatek roku 2008
58.350,-- výdaje I.-XII. 2010:
(neschválené prostředky v roce 2008)
podpory pro projekty
vrácené nevyčerpané prostředky
z projektů spolupráce
I.- XII. 2010

47.032,93

stipendia
964,00

Refundace MŠMT v roce 2010
(á 240 €/stipendij. měsíc I.-VI. 2010)
18.480,-292.986,00

77.660,00

správa programu

0,00

saldo k 31.12.2010

19.095,61
292.986,00

Dílčí rozpočet roku 2009 byl uzavřen k 31. 12. 2010 se zůstatkem ve výši
19.095,61 €. Tento obnos se skládá z disponibilního zůstatku ve výši 13.145 €
a z nevyžádaných prostředků na projekty schválené v roce 2010.
Bilance dílčího eurového rozpočtu roku 2010 k 31. 12. 2010
Následující tabulka představuje srovnání rozpočtu (A) ve vztahu k rozhodnutím
řídícího grémia (B). Ve sloupci C jsou uvedeny výdaje uskutečněné do konce
r. 2010 a ve sloupci D jsou uvedeny závazky pro rok 2011 (prostředky schválené v r. 2010
na stipendia a projekty, které budou vypláceny v roce 2011).
Nákladové položky

rozpočet
2010
A

1. Správa
- jednatelství
- zasedání řídícího grémia

schválené
eurové částky
v r. 2010
(vč. 61. zased.)
B

výdaje
I. - XII. 2010

závazky
pro rok
2011

C

D

12.500
1.500

12.500
1.500

12.209,04
2.250,28

0
0

91.000
+13.145

113.220

81.310,00

50.630

12.000

2.200

- 18.720,00
1.600,00

600

3. projekty spolupráce
- projekty včetně exkurzí
- 2 letní kolegia

104.694
8.500

106.543
8.690

38.127,40
0

68.415
8.690

Celkem (vklad r. 2010)
Zůstatek (z vkladu r. 2009)

230.194
+13.145

Celková částka pro r. 2010

243.339

244.653

116.776,72

128.335

2. stipendia
- pro Čechy
(dodatečné měsíce z r. 2009)
refundace MŠMT
- doplňková stipendia pro
Rakušany á € 200
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Závěrečná bilance korunového rozpočtu
Korunový rozpočet je dle zákona 218/2000 vyúčtováván každoročně. Od roční dotace
jsou odečteny všechny výdaje uskutečněné v daném roce, taktéž výdaje schválené
pro projekty a stipendia z předchozího roku.
Výdaje v CZK k 31. 12. 2010:
správa programu včetně zasedání ŘG
stipendia pro Rakušany
doplňková stipendia pro Čechy
LŠSS pro Rakušany
projekty spolupráce
2 letní kolegia

cca 1.000.000
263.500
941.527
335.000
2.177.000
805.000

Celkem

5.522.027

Částka čistých výdajů z vkladu MŠMT k 28. 2. 2011 je 5.522.027 – 289.741,80 (vrácené
nevyčerpané částky) = 5.232.285,20 Kč.
Závazky v celkové výši 3.016.000 Kč (v roce 2010 schválené podpory projektů
a stipendia) budou uhrazeny z korunového rozpočtu MŠMT pro rok 2011.

Projekty spolupráce ukončené v roce 2010

V roce 2010 bylo do 31. 12. 2010 ukončeno 39 projektů spolupráce. Do 31. 3. 2011
byly všechny projekty spolupráce řádně vyúčtovány a závěrečné zprávy z projektů byly
odevzdány. Přehled projektů spolupráce se nachází v příloze č. 1 Finanční zprávy
a k dispozici jsou též na:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=280&

Finanční kontrola za rok 2010
Finanční kontrola se konala ve dnech 27.4. a 5. 5. 2011 v kanceláři jednatelství
AKTION v Praze. Přítomni byli: český kontrolor programu AKTION Mgr. Edvard Meduna
a rakouský kontrolor Mag. Thomas Mörth, Ing. Helena Hanžlová a Mgr. Eva Šimková
za jednatelství AKTION.
Na základě namátkové kontroly dokladů s respektováním zásady úspornosti,
hospodárnosti a účelnosti bylo řídícímu grémiu AKTION navrženo zproštění odpovědnosti
jednatelství za rok 2010 (podrobněji viz. Zpráva o finanční kontrole 2010).
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Program Vědecko-technické spolupráce
mezi Českou republikou a Rakouskem
Program Vědecko-technické spolupráce vznikl v r. 1997 zejména s cílem umožnit
neuniverzitním výzkumným institucím mobilitu vědeckých pracovníků při spolupráci
s rakouskými výzkumnými institucemi.
Program podporuje dvouleté výzkumné projekty ze všech vědních oborů, přednost
však mají zejména návrhy projektů z přírodních a technických věd. O podporu mohou žádat
vědečtí pracovníci z univerzit, vysokých škol, odborných vysokých škol a dalších veřejných
vědecko-výzkumných institucí. Obě partnerské země poskytují náklady na mobilitu osob
spojenou s plánovanou spoluprácí ve výzkumu. V odůvodněných případech může být českým
partnerům spolupráce pozitivně posouzených projektů poskytnut příspěvek z národního
programu KONTAKT na materiálové náklady, příp. na další náklady, které jsou nezbytné
pro provedení projektu.
Jednatelství AKTION bylo také v r. 2010, tak jako v předchozích letech, místem
kontaktním, poradenským a také místem pro podávání návrhů projektů programu VTS.
Za financování projektů byla zodpovědným místem Kancelář vědecko-technické spolupráce
Rakouské výměnné služby ve Vídni a sekce odboru MŠMT pro mezinárodní spolupráci
ve výzkumu a vývoji v Praze (resp. Agentura inovačního podnikání).
Zasedání výběrové komise programu VTS se koná jednou ročně, v r. 2010 dne
2. února ve Vídni. Schválena byla finanční podpora pro 13 z 16 nově podaných návrhů
projektů pro rok 2010. Na základě průběžných závěrečných zpráv bylo schváleno prodloužení
na rok 2010 pro 13 z 15 projektů, které byly schváleny v předcházejícím roce.
Celkem byly pro rok 2010 pro tyto projekty schváleny částky ve výši 63.478 €
a 1.312.000 Kč. Příští termín pro podávání návrhů projektů na roky 2011/12 byl stanoven
na 15. říjen 2010.
Formulář návrhu projektu a pokyny pro sestavení a podávání návrhů projektů stejně
jako přehledy projektů spolupráce se schválenými částkami jsou uvedeny na webových
stránkách: http://www.dzs.cz a http://www.oead.at/wtz/.

Členové výběrové komise programu WTZ:
Mag. Sonya BALTI, Rakouská výměnná služba
Mag. Christine BUZECKI, BMWF, odd. pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu
Mag. Libor DANĚK, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ing. Helena Hanžlová, Dům zahraničních služeb, Program AKTION A - CZ
Ing. Jan MAREK, CSc., Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu České republiky
Mgr. Věra MÍSAŘOVÁ, Agentura inovačního podnikání České republiky
Mag. Katharina STOFL, BMWF, odd. pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu
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Administrace programu AKTION
Kancelář jednatelství programu AKTION v Praze:
vedoucí kanceláře: Ing. Helena Hanžlová
odborná referentka: Mgr. Eva Šimková
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 850 506/513
Fax: +420-221 850 255
E-mail: aktion@dzs.cz
internet: http://www.dzs.cz
Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu Rakouské výměnné služby ve Vídni:
referent pro ČR: Mag. Michael Schedl
Ebendorferstr.7, A -1010 Vídeň
tel: +43-1-53408-454
Fax: +43-1-53408-499
e-mail: michael.schedl@oead.at
internet: http://www.oead.at

Děkujeme jménem podpořených studentů, pedagogů i vědeckých pracovníků všem, kteří
se podíleli na výběru žádostí o stipendia i návrhů projektů.
Tato zpráva je uveřejněna také na webových stránkách programu AKTION.

duben 2011
Helena Hanžlová
Eva Philipp
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