AKTION
Česká Republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Zpráva o činnosti
za rok 2016

Předmluva
Když jsem nastoupila do čela Rakouského kulturního fóra v Praze, začala jsem se účastnit
zasedání Řídícího grémia AKTIONu, který je zaměřen na česko-rakouskou spolupráci ve
vědě a vzdělávání. Brzy jsem se také stala hodnotitelkou projektů tohoto programu. Díky
tomu jsem velmi rychle získala přehled o česko-rakouských vědeckých vztazích.
Činnost AKTIONu na mě udělala velký dojem - ať už se jednalo o nesčetné vynikající
badatelské projekty, stipendia, letní kolegia nebo všechny ty příležitosti k navazování
kontaktů, které se otevíraly studentům i vyučujícím na obou stranách. Opakovaně jsem
od germanistů, historiků a vědců z nejrůznějších oborů slyšela, že během své kariéry získali
nějakou formu podpory ze strany AKTIONu – mnozí z nich už během studia, jiní jako
vyučující, řada dalších byla podporována coby studenti a později i jako pedagogové. Nemálo
z nich dnes zastává významné posty na univerzitách nebo na ministerstvech.
Na kontaktech, které byly díky programu navázány, je nejdůležitější jejich trvalost. Ti, kteří
získali podporu, jsou obeznámeni s jazykem, politikou, vědou i kulturou sousední země
a zůstávají s ní spojeni po další desetiletí. Díky studijním a vědeckým pobytům získali tito
lidé v partnerské zemi přátele a partnery. Stali se z nich skuteční „stavitelé mostů“ mezi
oběma státy. Velmi ráda v této souvislosti vzpomínám na působivou oslavu 20tiletého výročí
AKTIONu, která se uskutečnila v roce 2013 za účasti ministrů obou zemí v Rakouském
kulturním fóru v Praze. V době mého působení došlo také k začlenění Pracovního programu
pro AKTION do Pracovního programu Kulturní dohody mezi ČR a Rakouskem.
Na závěr své velmi osobní předmluvy k této výroční zprávě bych ráda srdečně poděkovala
jednatelství programu, členům Řídícího grémia i všem dalším, kteří podporují AKTION,
za jejich angažovanost. Jim všem i programu AKTION přeji nadále jen to dobré.
Mag. Natascha Grilj
ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze v letech 2011-2017
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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 2016 byl čtyřiadvacátým rokem realizace programu a současně prvním rokem
šesté etapy trvající do roku 2019. Celkem přibližně 575 studentů a 185 akademických
pracovníků z univerzit obou zemí, kteří byli finančně podpořeni v rámci všech aktivit
v roce 2016, jsou důkazem úspěšné činnosti programu.
V rámci plnění svých úkolů poskytuje program AKTION stipendia pro studenty
a vysokoškolské pedagogy z obou zemí za účelem uskutečnění jejich výzkumných záměrů,
financuje letní jazykové školy tzv. Sommerkollegs (společné letní jazykové kurzy
pro české a rakouské studenty) a podporuje formou projektů spolupráce spolupráci ve
vědě a vzdělávání, bilaterální vědecká jednání a semináře, společné studentské semináře
a praktika, společné vypracování a vydání skript a učebnic a vědecké studentské exkurze.
Od roku 2005 je program financován v poměru 1 : 1. Celkový rozpočet pro rok
2016 činil 234.022,-- EUR a 6,324.000,-- Kč.

Stipendia
O stipendium programu AKTION se mohou ucházet všichni občané Evropské unie,
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu, příp.
zaměstnáni na oprávněných institucích v České republice (veřejné vysoké školy)
a v Rakousku (státní univerzity a odborné vysoké školy).
V roce 2016 poskytl program AKTION stipendia v následujících kategoriích:
• pro studenty magisterských a doktorských studijních programů na přípravu
diplomové nebo disertační práce v délce 1 – 5 měsíců (výjimku mají studenti
lékařských oborů v magisterském studiu, kteří nezpracovávají diplomou práci)
a 1 – 3 měsíční výzkumné pobyty pro vědce;
• pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty;
• pro postdoktorandy do 10 let po získání doktorského titulu na pobyty v délce
6 měsíců na přípravu habilitační práce;
• účast na 3 – 4 týdenních letních školách slovanských studií (LŠSS) pořádaných
českými univerzitami (pouze pro uchazeče z Rakouska).
Žádosti o stipendium podávají elektronicky na rakouské webové stránce
www.scholarships.at. 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 22. 04. a 09. 12. 2016 v Praze, na základě výsledného pořadí
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pozitivně posouzeným žádostem podaných k 15. 3. a 31. 10. 2016 stipendijní měsíce.
O přidělení stipendijních měsíců na výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a habilitační
stipendia rozhodlo řídící grémium programu AKTION na třech zasedáních roku 2016.

Přehled celkových výsledků:
Kategorie stipendií

Termíny
pro podávání
žádostí

Počet
uchazečů

Počet
schválených
žádostí

Počet
přidělených
měsíců

36
36
15
2

28
27
11
2

72
64
11
12

89

68

159

4
1
1
0
18

4
1
1
0
16*

19
3
1
0
16*

24

22*

39*

Uchazeči z ČR:
1 – 5 měsíční stipendia
VŠ učitelé
Habilitační stipendia

15. 3.,
31.10.
15. 4., 30. 11.
15.3.

Celkem

Uchazeči z Rakouska:
1 – 5 měsíční stipendia
VŠ učitelé
Habilitační stipendia
Letní školy slovanských studií

15. 3.
31. 10.
15. 4., 30. 11.
15. 3.
15. 3.

Celkem

* Dva stipendisté stipendium stornovali.
Počet stipendistů z ČR v roce 2016 podle domácí univerzity/vysoké školy:
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Členové stipendijní výběrové komise:
PhDr. Pavel Doleček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze
Mag. Natascha Grilj, Rakouské kulturní fórum, Praha
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Mag. Eva Philipp, Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství ve Vídni
Mag. Gilbert Schenkenbach, Rakouské velvyslanectví v Praze
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, AF.

Letní jazykové školy, tzv. Sommerkollegs
Letní jazykové školy, tzv. Sommerkollegs (SK) patří k nejúspěšnějším aktivitám
programu AKTION. Dík za to patří především všem organizátorům a vyučujícím.
Celkem 48 českých a 32 rakouských studentů získalo v roce 2016 možnost zúčastnit
se dvou třítýdenních letních jazykových škol. V každodenním kontaktu s německy, resp.
česky hovořícími kolegy a pod vedením kvalifikovaného a angažovaného týmu vyučujících
z obou zemí probíhá zajímavě vedená výuka s atraktivním doplňkovým programem.
S cílem umožnit každodenní komunikaci v běžných denních situacích je ubytován
společně vždy rakouský a český student/tka. 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 2016 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 dosažených jazykových znalostí v německém, resp. českém jazyce.

Sommerkolleg „Poděbrady 2016“
Pořádala Mgr. Štěpánka Žmudová z Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu jazykové
a odborné přípravy a Mag. Georg Pehm z bakalářského studijního programu Mezinárodní
hospodářské vztahy Odborné vysoké školy Eisenstadt.
Vyučující: MMag. Dr. Elisabeth Marthschini, MMag. Gisela Linschinger,
Mgr. Zdenka Žmudová und Mgr. Jitka Petersková.
Vedle čtyřhodinové jazykové výuky a šesti seminářů formou tandemové výuky se konaly
následující přednášky, na které vždy navázala diskuse:
• Mgr. Lucie Judová: Materiály, podklady a informace ke zkouškám – ÖSD;
• Dipl.-Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.: Aktuální ekonomická situace – ekonomické změny
po roce 1989 a dnešní situace v České republice;
• Mgr. Daniel Křivánek: Turismus a lázeňství v České republice;
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• Mag. Natascha Grilj, Direktorin des Österreichischen Kulturforums in Prag: Představení
RKF a aktuální informace na téma rakouská kultura v Čechách;
• Petra Procházková: Přednáška a diskuse s českou válečnou zpravodajkou;
• Mgr. Ilona Mazůrková: Národní tance a písně;
• Mgr. Zdenka Žmudová: Státní svátky, další zvyky a tradice v Čechách.
V odpoledních hodinách a o víkendech byl program doplněn dalšími doprovodnými
aktivitami:
• exkurze do skláren v Poděbradech, do automobilového závodu TPCA Kolín
a pivovaru v Nymburce;
• prohlídka města Sobotky a zámku Humprecht;
• procházka Údolím Plakánek a návštěva hradu Kost;
• výlet lodí k soutoku Labe a Cidliny, jízda autobusem do Ostré, návštěva středověké
vesnice fimy Botanicus;
• filmový večer.

Sommerkolleg „České Budějovice 2016“
Pořádala Mgr. Jana Kusová, Ph.D z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedry
germanistiky a Prof. Mag. Hana Sodeyfi z Univerzity Vídeň, institutu slavistiky.
Vedle české pořadatelky vyučovali: Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, PhD., Dr. phil. Zdeněk
Pecka, Dr. Naděžda Salmhoferová, Gabrielle Hassler, M. A., Mag. Christine Henriquez,
Mag. Robert Marchl und Martin Junge, M.A..
Těžiště letní jazykové školy spočívalo v každodenní čtyřhodinové jazykové výuce
ve třech skupinách českých a ve dvou skupinách rakouských studentů.
Jazyková výuka byla doplněna o dva volitelné semináře:
• zážitková pedagogika v urbánním prostoru: Aneb když je historie zábavou;
• Ilse Aichninger, lyrika a krátká próza.
Semináře byly zorganizovány tak, aby se časově nepřekrývaly a byly tedy časově přístupné
všem uchazečům.
Dále byly uspořádány:
- 2 autorská čtení – Radka Denemarková a Elisabeth Reichert;
- 2 celodenní odborné exkurze do Prahy a Lince;
- 3 polodenní odborné exkurze do Hluboké nad Vltavou (Alšova jihočeská galerie),
Zvíkova/Písku a Českého Krumlova.
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Projekty spolupráce
S cílem dostát svému nejdůležitějšímu poslání – zintenzivňování spolupráce na poli
vzdělání a výzkumu obou států v terciárním sektoru - podporuje program AKTION různé
formy vědecké a pedagogické spolupráce mezi minimálně dvěma univerzitními institucemi,
příp. dalšími výzkumnými a vzdělávacími zařízeními, která slouží k budování vědeckých
kontaktů.
Ke třem termínům pro podávání návrhů projektů bylo v roce 2016 podáno celkem
49 návrhů projektů, z nichž bylo 37 posouzeno kladně s celkovou dotací 115.162,-- €
a 3,269.700,-- Kč (včetně letních jazykových škol). Procento úspěšnosti dosáhlo 75 %
z podaných návrhů projektů.
V rámci projektů spolupráce bylo v roce 2016 bezprostředně finančně
podpořeno celkem 494 studentů a 170 akademických pracovníků obou zemí.
Počet podaných a schválených projektů spolupráce v roce 2016:
podané
projekty

schválené
projekty

EUR schválené
částky
na 2016 - 17

CZK
schválené částky
na 2016

CZK
schválené částky
na 2017

76p1 - 14

10

29.935,--

358.000,--

287.100,--

77p1 - 8

7

23.338,--

69.400,--

463.700,--

78p1 - 27

20

61.889,--

0,--

2,091.500,--

49

37

115.162,--

427.400,--

2,842.300,--

Počet schválených projektů v roce 2016 podle jejich obsahu:
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Následuje detailní výčet projektů schválených v r. 2016 seřazených dle
jejich obsahu:
Vědecká spolupráce - 9 projektů
78p3 Die Übersetzung als ein didaktisches Instrument im Fremdsprachenunterricht
Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik
Hrdinová, Eva Maria, PhDr., Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav cizích jazyků

78p8 (74p4, 71p6) Aplikace geoinformatických a biochemických přístupů k analýze ztrát včelstev / Application of
geoinformatical and biochemical approaches for analysis of honey bee colony losses
Brodschneider Robert, Dr., Universität Graz, Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Zoologie
Danihlík Jiří, MSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Centrum regionu Haná pro biotechnologický
a zemědělský výzkum

78p23 Europe divided? Public debates and civil society responses during the refugee crisis in Austria
and the Czech Republic
Boomgaarden, Hajo, Univ.-Prof., PhD, MA, Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft
Kluknavská Alena, PhD, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

78p24 Analysis of the influence of tillage, crop rotation and fertilization on soil and plant nutrient status in two
long-term field experiments
Neugschwandtner Reinhard, Priv.-Doz. Dr., Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften,
Abteilung Pflanzenbau
Száková Jiřina, Prof. Ing. CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

77p2 ( 73p6 ) Ionic liquids for intercalation reactions of sodium ions for advanced batteries
Fafilek Günter, a.o.Univ-.Prof. Dr., Technische Universität Wien, Fakultät für Technische Chemie Institut für Chemische
Technologien und Analytik
Sedlaříková Marie, Doc. Ing. CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav
elektrotechnologie

76p5 (73p17) Characterization of hydrogels systems by advanced macro-rheological, micro-rheological and
spectroscopic techniques
Kráčalík Milan, Ing. Ph.D., Universität Linz, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Institute of Polymer Science
Pekař Miloslav, Prof. Ing., CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Centrum materiálového výzkumu

76p7 (70p7, 69p20) Schule - Raum für Menschenwürde II.
Jäggle Martin, Univ. Prof. Dr. Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Praktische Theologie
Gulová Lenka, Mgr., Ph.D., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky

76p11 (69p22, 64p13) Exploring new Applications for Modern Taylor Series Methods to Solve Stiff and High-Order
Systems
Kozek Martin, Ao. Univ. Prof. DI Dr., Technische Universität Wien, Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften,
Institut für Mechanik und Mechatronik
Kunovský Jiří, doc. Ing. CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Ústav inteligentních systémů

76p14 Generation of nonclassical states of light and motion
Colombe Yves, Dr., Universität Innsbruck, Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik, Institut für Experimentalphysik
Slodička Lukáš, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra optiky

Spolupráce ve výuce – 16 projektů
78p5 Analysis of multicomponent fluid dynamical equations
Jüngel Ansgar, Univ.-Prof. Dr., Technische Universität Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, Institut für
Analysisund Scientific Computing
Pokorný Milan, Doc. Mgr., PhD., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Matematický ústav UK
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78p9 (74p1) CZ-AT: Grenzen - Kooperationen - Partnerschaften - am Beispiel des Wandels in Wirtschaft,
Wissenschaft und Alltagskultur
Heintel Martin, Mag. Dr. Ao. Univ.-Prof., Universität Wien, Fakultät für Geowissenschaften, Geographie und Astronomie, Institut
für Geographie und Regionalforschung
Jeřábek Milan, doc. RNDr. Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

78p12 Interkulturelles und interaktives Erleben der gemeinsamen Geschichte
Keplinger Franz, Mag. Prof., Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
Jehličková Jarmila, Mgr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

78p15 (73p16) Wissenschaftliche Seminare und Exkursionen aus dem Bereich des Eisenbahnwesens in Österreich
und der Tschechischen Republik
Knoll Otfried, Doz. Dipl.-Ing., Fachhochschule St. Pölten, Bahntechnologie und Mobilität
Plášek Otto, Doc. Ing. Ph.D., Vysoké učeni technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb

78p18 Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2017
Stütz Roswitha, Mag., Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Institut für Internationale Kooperationen und
Studienprogramme
Marchl Robert, Mag., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra germanistiky

78p22 Sprachen des alten Orients: verstehen und erklären
Fink Sebastian, MMag. Dr., Universität Innsbruck, Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik, Zentrum für Alte Kulturen
Čech Pavel, Mgr, PhDr., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav srovnávací jazykovědy

78p26 Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark
Schicker Stephan, MMag. phil., Pädagogische Hochschule Steiermark, Inst. f. Diversität und Internationales
Ehrenmüller Jürgen, Mag. Phil., Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka

77p1 (70p4) Deutschsprachige Musik als Anlass für Gespräche und Austausch
Faistauer Renate, Prof. Mag. Dr., Universität Wien, Philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik
Neumannová Helena, PaedDr. Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra cizích jazyků

77p4 Holztechnologie
Petutschnigg Alexander, FH-Prof. Priv.-Doz. DI Dr., Fachhochschule Salzburg GmbH, Engineering, Holztechnologie &
Holzwirtschaft
Krontorád Karel, Ing. CSc., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav základního zpracování dřeva

77p5 (75p13) Mehrsprachige Realität an Schulen in Wien und Brünn
Vetter Eva, Univ.-Prof. Dr., Universität Wien, Zentrum für LehrerInnenbildung, Sprachlehr- und -lernforschung
Janík Tomáš, doc. PhDr. Ph.D., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávaní

77p7 Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen - Kulturhauptstadt 2015
Schicker Stephan, MMag. phil., Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Fachdidaktikzentrum
Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil., Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka

76p1 (74p3 + 5 VP) The bilateral cooperation-project Intercultural project management (8 Czech students in Vienna)
Stepanek Peter, Mag., Fachhochschule Campus Wien, Fachbereich Soziales, Studiengang Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit
Dořičáková Šárka, Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce

76p2 (73p18 + 5 VP) The bilateral cooperation project "international project management" (8 students from Austria in
Ostrava)
Stepanek Peter, Mag., Fachhochschule Campus Wien, Fachbereich Soziales, Studiengang Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit
Dořičáková Šárka, Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce

76p3 Die Wiederkehr des Nationalen - Nationale Elemente in der Produktwerbung im Vergleich Österreich Tschechien - Didaktisch-wissenschaftliche Kooperation
Meier Jörg, Univ.-Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Tirol, Zentrum für Fachdidaktik, Deutsch & Mehrsprachigkeit
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky
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76p9 Moral economies of contemporary monasteries in Czech republic and in Austria
Jonveaux Isabelle, Dr., Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Religionswissenschaft
Spalová Barbora, Mgr. Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií

76p13 "Recognition/ Continuity & Discontinuity" - SALZBURG EASTER SCHOOL 2017 in the context of the Salzburg
Easter Festival
Coelsch-Foisner Sabine, Prof. Dr., Universität Salzburg, Kultur und Gesellschaftswissenschaften, Fachbereich Anglistik und
Amerikanistik
Franková Milada, Prof. Mgr. CSc. M.A., Masarykova univerzita, Filozofická, Katedra anglistiky a amerikanistiky

Vědecká odborná zasedání, Semináře a Workshopy – 4 projektů
78p10 (75p9 + 3 VP) Czech-Austrian Workshop on In Vivo Magnetic Resonance Studies 2017
Krššák Martin, Priv.-Doz. Mag. Dr., Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik f. Innere Medizin III, Klinische Abt. f.
Endokrinologie u. Stoffwechsel
Jirák Daniel, Dr., Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biofyziky a informatiky

78p21 (75p14) Open Round Table of Museology No.2 - Interpretation in Museology and museum work
Biedermann Bernadette, Mag. Dr. Phil., Universität Graz, Institut für Geschichte
Mrázová Lenka, Mgr., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie

77p8 [ 76p8 ] 6. Österreichisch-Tschechische Historikertage
Karner Stefan, Univ.-Prof. Dr., Universität Graz, Fakultät für Wirtschafts- Sozialgeschichte, Institut für Wirtschafts- Sozial- und
Unternehmensgeschichte
Kunštát Miroslav, PhDr. Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií

76p6 (72p6 + 6 VP) 8th bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in photo and electro catalysis
Fafilek Günter, Assoc.-Prof. Dr., Technische Universität Wien, Fakultät für Technische Chemie, Institut für Chemische
Technologien und Analytik
Krýsa Josef, prof. Dr. Ing., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické
technologie

Vědecké exkurze pro studenty – 3 projekty
78p6 Wissenschaftliches Tandemprojekt dreier Universitäten: Freiheit und Demokratie im Sprachunterricht.
Didaktische Perspektiven.
Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik
Koten, Ph.D. Jiří, Mgr., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky a slavistiky

78p16 (75p15) Fachexkursion "Emotionen im Kontext DaF/DaZ"
Faistauer Renate, Prof. Mag. Dr., Universität Wien, Philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik
Janíková Věra, doc. PhDr., Ph.D, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury

78p20 (74p5) Soil / Rock and Water - Scientific Excursions
Nolz Reinhard, Dipl.-Ing. Dr., Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft
Matula Svatopluk, Prof. Ing. CSc, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, katedra vodních zdrojů

Studentské Semináře n. Praktika – 2 projekty
78p4 (73p5, 68p1) Tschechisch-Österreichisches Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa
seit dem späten 19. Jahrhundert II
Becker Peter, Univ.-Prof. Dr., Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Geschichte
Konrád Ota, Doc. PhDr. Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií
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78p17 (75p8 + 13 VP) Research and modelling of on- and off-site effects of soil erosion and sediment transport
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

Letní jazykové školy/Sommerkollegs – 2 projekty
78p1 (75p1+.xy.VP) univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice
2016
Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik
Kusová Jana, Mgr. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky

78p2 ( 75p2 + 16 VP) Sommerkoleg Poděbrady 2016
Pehm Georg, Mag., Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH, Bachelorstudiengang Internationale
Wirtschaftsbeziehungen
Žmudová Štěpánka, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, UK ÚJOP Poděbrady

Odborné letní školy – 1 projekt
77p3 (75p3 + xy VP) Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austria and the
Czech Republic 2017
Ajanovic Amela, Dr. Dipl.-Ing., Technische Universität Wien, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Institut für
Energiesysteme und Elektrische Antriebe
Koutský Jaroslav, RNDr. Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Počty schválených projektů v rámci programu AKTION v roce 2016 dle institucí:

instituce v Rakousku

počet
schválených
projektů

Univerzita Vídeň
Univerzita Štýrský Hradec
Technická univerzita Vídeň
Zemědělská univerzita Vídeň
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Univerzita Innsbruck
FH Campus Vídeň
Lékařská univerzita Vídeň
Univerzita Salcburk
Univerzita Linec
Vysoká odborná škola
Burgenland, Eisenstadt
Pedagogická vysoká škola
Tirolsko
Pedagogická vysoká škola
Horní Rakousko
Odborná vysoká škola St. Pölten
Vysoká škola Salzburg
Soukromá pedagogická vysoká
škola Linec
Pedagogická vysoká škola
Štýrsko
celkem

2

5
5
3

2
1
1
1
1
1
1
1

instituce v České republice

počet
schválených
projektů

Univerzita Karlova v Praze
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Ostravská univerzita
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Česká zemědělská univerzita v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
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České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze

1

Technická univerzita v Liberci
Mendlova univerzita V Brně

1

7
4
4
3
2
2
2
2

1

1

1
1
1
37

37
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Řídící grémium
Členové řídícího grémia v roce 2015:
PhDr. Pavel DOLEČEK, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze
JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D. MBA, Univerzita Palackého v Olomouci
ao.Univ.-Prof. Arch.Dipl.-Ing. Dr. Bob MARTENS, Technická univerzita Vídeň
Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael NEWERKLA, Univerzita Vídeň, zástupce předsedy
prof. PhDr. Jiří PEŠEK, CSc., Univerzita Karlova v Praze
doc. PaeDr. Dana PFEIFEROVÁ, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mag. Eva PHILIPP, Spolkové ministerstvo pro vědu, výzkum a hospodářství ve Vídni
Univ.-Prof. (i.R) Dr. Reiner SPRINGER, Hospodářská univerzita Vídeň
Univ.-Prof. Dr. Erika WAGNER, Univerzita Linec
prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, předseda ŘGr.
Poradce: doc. RNDr. Jan STANĚK, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Pozorovatelé: Mag. Natascha GRILJ, Rakouské kulturní forum, Praha
Mag. Thomas M. MÖRTH, Hornorakouský úřad zemské vlády, Linec
V roce 2016 se uskutečnila tři zasedání řídícího grémia:
- 75. zasedání ve dnech 19. /20. 1. 2016 ve Vídni
- 76. zasedání ve dnech 1. /2. 6. 2016 v Praze
- 77. zasedání ve dnech 11. /12. 10. 2016 v Linci
Rozhodnutí řídícího grémia v roce 2016:
Na 76. zasedání grémium po důkladné diskuzi rozhodlo, že vypsání habilitačního
stipendia bude doplněno o následující odstavec, který stanovuje povinnost dodat zprávu:
„Každý stipendista je dále povinen:
• rok po ukončení stipendijního pobytu informovat emailem jednatelství programu
AKTION o pokrocích týkajících se habilitace (1 – 2 stránky);
• druhý rok po ukončení stipendijního pobytu sdělit jednatelství, jestli byla habilitační
práce předložena k obhajobě a pokud ne, uvést důvody prodlení;
• každý další rok až do obhajoby habilitační práce informovat, jestli byl kandidát
habilitován, nebo uvést důvody prodlení.“

Vyznamenání doc. RNDr. Jana Staňka, CSc.
Dne 1. 6. 2016 obdržel doc. Staněk vyznamenání z rukou rakouského velvyslance
S. E. Dr. Alexandra Grubmayera, LL.M. v jeho rezidenci v Praze na Hradčanech za svojí
dlouholetou a plodnou angažovanost pro program AKTION. Doc. Staněk, který obdržel
čestný kříž za vědu a umění I. třídy, byl členem řídícího grémia programu od roku 2004,
funkci jeho předsedy vykonával v letech 2004 – 2010. Od roku 2013 působí jako poradce.
Děkovnou řeč doc. Staňka, kterou pronesl u této příležitosti, naleznete v doslovném znění
v příloze.
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Public Relations
Prezentace programu AKTION ze strany kanceláře v Praze:
- dne 27. 1. 2016 na vzdělávacím veletrhu Gaudeamus v Praze;
- dne 25. 2. 2016 na informačním semináři DZS pro pracovníky zahraničních oddělení
veřejných VŠ v ČR i pro studenty v Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého
v Olomouci;
- dne 22. 3. 2016 na informačním semináři pro studenty v Informačním a poradenském
centru UK v Praze;
- dne 27. 4. 2016 na veletrhu neziskových organizací, NGO Market, v Praze;
- informační materiály byly dodány pro vzdělávací veletrhy v Brně 6. 10. 2016 a Liberci
14. 10. 2016;
- 26. 10. 2016 se pí Hanžlová zúčastnila veletrhu „Infoday“ na VŠCHT v Praze;
- v říjnu/listopadu 2016 byly dodány informační materiály pro univerzitní veletrhy
o studiu v zahraničí – konkrétně pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Technickou
univerzitu v Liberci, ČVUT v Praze, Karlovu univerzitu a Masarykovu univerzitu.
Pracovní návštěvy schválených projektů AKTION ze strany kanceláře v Praze:
- dne 13. 4. 2016 hospitace pí Matusové ve výuce rakouského praktikanta Yunuse
Özbeka;
- dne 5. 5. 2016 účast pí Hanžlové na exkurzi v rámci projektu 73p16 ve Velimi;
- dne 19. 5. 2016 účast pí Matusové na exkurzi v rámci projektu 74p5 na České
zemědělské univerzitě v Praze;
- dne 25. Juli 2016 účast pí Hanžlové na části programu Letní jazykové školy němčiny
v Poděbradech, projekt 75p2;
- dne 8. 10. 2016 účast pí Daňkové na části programu projektu 76p9 “Moral
Economies of Contemporary Monasteries in Czech Republic and in Austria”;
- ve dnech 15. /16. 11. 2016 účast pí Hanžlové na závěrečné konfereci projektu 74p1
v Lednici.
Při všech pracovních návštěvách byl představen program AKTION a rozdány informační
materiály.
PR články o programu AKTION v českém tisku:
- v lednu 2016 vyšel v Mozaice, bulletinu Domu zahraniční spolupráce, článek o Letní
jazykové škole v Českých Budějovicích. V textu popsala pí Matusová své dojmy
z pracovní návštěvy projektu 72p1 uskutečněné 13. 7. 2015;
- v říjnu 2016 napsala pí Daňková článek pro zvláštní přílohu Literárních novin, ve
kterém byly popsány příklady úspěšných stipendijních pobytů a projektů programu
AKTION.
Aktivity ze strany OeAD-GmbH:
- dne 11. 01. 2016 se pan Schedl zúčastnil veletrhu o studiu v zahraničí 2016 na
Montanuniversität v Loebenu;
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-

ve dnech 17. – 18. 10. 2016 se pan Schedl zúčastnil jednání OeAD s názvem
„Hochschultagung 2016“ v Loebenu.

Finanční zpráva
Základ objemu finančních prostředků tvoří dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky pro rok 2016 ve výši 6,324.000 Kč. Spolkové ministerstvo
pro vědu, výzkum a hospodářství (BMWFW) Rakouské republiky vkládá dle Pracovního
programu pro program „AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě
a vzdělávání“, který byl 30. června 2015 prodloužen na roky 2016 – 2019 příspěvek, který
odpovídá jednonásobku výše dotace MŠMT. V roce 2016 činil vklad BMWFW 234.022,-- €.
Na základě sdělení o konečné výši vkladu MŠMT pro rok 2016 z 13. 1. 2016
a BMWFW z 8. 2. 2016 byl rozpočet na rok 2016 schválen na 76. zasedání ŘGr., které se
konalo ve dnech 1. 6. 2016 v Praze.

Bilance eurového rozpočtu
Během roku 2016 byly uhrazeny veškeré náklady včetně dotací na projekty spolupráce
a stipendia schválené v předcházejícím roce. (Finanční prostředky pro projekty spolupráce je
možné čerpat do 31. 12. následujícího roku; stipendia jsou přiznána v jednom roce vždy
na celý akademický rok, tj. do 30. 07. následujícího roku).
Bilance příjmů a výdajů v eurech v roce 2016 k 31. 12. 2016:
Příjmy

Výdaje

počáteční stav účtu 96771
k 1.1.2016

podpora pro projekty spolupráce
153.423,47

vklad BMWFW
pro rok 2016

234.022,00

refundace z MŠMT
1.1/2 2016
2.1/2 2016

Konečný stav

stipendia Incoming/Outgoing

64.705,87 €

171.380,00 €

správa programu, náklady na zasedání
řídícího grémia
14.728,65 €
15.840,00 €
14.294,98 €

zůstatek 31. 12. 2016 *

417.580,45 €

166.765,93 €

417.580,45 €

*Z tohoto zůstatku budou uhrazeny veškeré závazky pro rok 2017.
Nevyčerpané dotace pro projekty spolupráce v roce 2016
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Během roku 2016 činila výše nevyčerpaných dotací ze schválených podpor pro
pojekty spolupráce 16.771,31 €. Tyto prostředky zůstávají na účtu OeAD-GmbH a jsou
k dispozici pro program AKTION ČR – Rakousko v roce 2017.
Celkem byly evidovány nevyčerpané částky v eurech u 24 projektů spolupráce
z 34 projektů, které byly v roce 2016 ukončeny.

Bilance korunového rozpočtu
Korunový rozpočet je dle zákona č. 218/2000 zúčtováván každoročně. Z roční dotace
ve výši 6,324.000,-- Kč jsou hrazeny veškeré výdaje uskutečněné v daném roce, rovněž
výdaje pro projekty a stipendia schválené v předchozím roce.
Poskytnuté korunové dotace/výdaje v CZK v roce 2016:
Správa programu včetně zasedání řídícího grémia
Stipendia pro stipendisty z Rakouska
Doplňková stipendia pro stipendisty z ČR v Rakousku
Stipendia pro účast stipendistů z Rakouska na LŠSS
Projekty spolupráce
2 letní jazykové školy
celkem

1,000.000,00
272.000,00
824.000,00
440.400,00
1,680.300,00
998.600,00
5,215.300,00

Suma čistých výdajů z vkladu MŠMT k 28. 2. 2017 činila 4,821.651,52 Kč
(5,224.300,00 – 393.648,48 vrácené nevyčerpané částky).
Závazky v celkové výši 3,401.300,-- Kč (v roce 2016 schválené podpory projektů
a stipendií, které budou poskytovány teprve v roce 2017) budou uhrazeny z korunového
vkladu MŠMT pro rok 2017.

Projekty spolupráce ukončené v roce 2016

V roce 2016 bylo do 31. 12. 2016 ukončeno 37 projektů spolupráce. Do 31. 3. 2017
byly všechny tyto projekty řádně vyúčtovány, včetně dodání závěrečných zpráv.
Jejich přehled se nachází v příloze č. 1 Zprávy o kontrole hospodaření za rok 2016,
rovněž jsou data o projektech k dispozici v databázi projektů:
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/databaze-projektu/.

Kontrola hospodaření programu za rok 2016
Česká kontrolorka pí. Lucie Trojanová, LL.M. z MŠMT provedla kontrolu
hospodaření dne 2. 5. 2017 v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze a rakouský
kontrolor pan Mag. Thomas Mörth z Hornorakouského úřadu zemské vlády v Linci dne 25. 4.
2017 v kanceláři Rakouské akademické výměnné služby OeAD-GmbH ve Vídni.

15

Na základě namátkové kontroly účetních dokladů a pokynů pro převod finančních
prostředků a s respektováním zásady úspornosti, hospodárnosti a účelnosti bylo řídícímu
grémiu AKTION navrženo zprostit jednatelství odpovědnosti za rok 2016 (podrobněji
viz Zpráva o kontrole hospodaření 2016).

Administrace programu AKTION
Kancelář jednatelství programu AKTION v Praze:
vedoucí kanceláře: Ing. Helena Hanžlová
odborná referentka: Mgr. Katarína Matusová do 28. 8. 2016
od 16. 8. 2016 PhDr. Šárka Daňková
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
tel: +420-221 850 506/513
e-mail: aktion@dzs.cz
internet: http://www.dzs.cz
Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu Rakouské akademické výměnné služby
ve Vídni:
referent pro ČR: Mag. Michael Schedl
Ebendorferstr.7, A -1010 Vídeň
tel: +43-1-53408-454
e-mail: michael.schedl@oead.at
internet: http://www.oead.at

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

duben 2017
Helena Hanžlová
Eva Philipp
Šárka Daňková
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Příloha
Děkovná řeč pana doc. RNDr. Jana Staňka, CSc.,
u příležitostí udělení vyznamenání
Čestný kříž za vědu a umění I. třídy.

Excelence,
milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové,
Cítím se velmi poctěn, že dostávám takové vysoké vyznamenání – Čestný kříž za vědu
a umění I. třídy. Těší mě, že si mojí činnosti ve prospěch spolupráce obou zemí tak vysoce
ceníte, avšak domnívám se, že tento kříž je spíše oceněním činnosti většiny lidí, kteří jsou
dlouhodobě s programem AKTION spojeni. Já jsem měl jen to štěstí, že jsem téměř deset let
mohl působit jako předseda řídícího grémia programu AKTION Česká republika – Rakousko,
spolupráce ve vědě a vzdělávání.
Vlastně jsem se zapojil již v roce 1997, a to do Programu vědecko-technické spolupráce
(WTZ), o který byl tehdy rozšířen program AKTION. Já jsem se tenkrát velmi silně
angažoval ve věci výzkumu na univerzitách - jako zvolený předseda Rady vysokých škol,
jako prorektor, jako ministerský poradce… Víte, my pomalu zapomínáme, jak to zde před
třiceti lety vypadalo. Role univerzit byla výuka a pouze výuka. Výzkum pobíhal na Akademii
věd s jejími téměř sty různými výzkumnými ústavy. Také zaměstnanci byly tenkrát striktně
rozděleni. Případní výzkumníci tvořili na univerzitě menšinu, neperspektivní personál.
Odkladiště pro sice schopné, ale nekonformní osoby s pokud možno žádným vlivem na
studenty.
To se v roce 1989 změnilo. Výuka a výzkum jsou od té doby opět vzájemně provázány.
Objevil se ale nový problém, najít pro univerzitní výzkum potřebné finanční prostředky. Do
řešení tohoto problému jsem tehdy vložil veškeré své úsilí: Zajistit peníze – a nabídnout za ně
odpovídající vědecké výkony. Posuzovat výsledky, formulovat projekty. A program WTZ byl
při tom určitě jedním z důležitých kroků. Po určitý čas jsem byl jediným zástupcem v řídících
grémiích obou AKTION programů pro vědu a vzdělávání, a mohl jsem tak korigovat případné
diskrepance. Rakouští kolegové nám, Čechům, od začátku výrazně pomáhali.
Jak je známo, podporuje program AKTION Česká republika – Rakousko studijní a výzkumné
pobyty, projekty spolupráce, letní školy včetně letních kolegií. Během téměř pětadvaceti let
své existence se program AKTION vyvinul v jeden z respektovaných a ceněných nástrojů pro
přeshraniční školní a vědeckou spolupráci. A je jedním z nejefektivnějších programů, které
máme. Posuzování návrhů projektů je stále ještě nehonorovaná služba kolegyň a kolegů
z řídícího grémia – (odborníků z různých oborů). Využil jsem tuto slavnostní příležitost
k malému bilancování: v průběhu let jsem pročetl a posoudil 768 návrhů projektů. Bylo při
tom možno pozorovat tento vývoj: projekty jsou obsahově čím dál kvalitnější, texty lépe
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zdůvodněny, vše se stává profesionálnější. Při tom výrazně pomáhalo „Jednatelství
programu“, srdečný dík za to.
Dnes začalo 76. zasedání řídícího grémia. Číslo 76 má v Mendělejově tabulce – periodickém
systému prvků – Osmium. S Osmiem jsme již u drahých kovů. Platina má číslo 78, zlato 79.
To znamená, že AKTION musí být s číslem zasedání 76 velmi dobrý, o tom není pochyb. Ale
již od čísla 84, to je Polonium, začínají prvky, které jsou radioaktivní, nestabilní, které se
časem rozpadají. Každopádně přeji AKTIONu, aby se v budoucnu nerozpadl, ani nedošlo
k jeho zrušení.
Závěrem děkuji ještě jednou mnohokrát řídícímu grémiu za kolegiální spolupráci. Velký dík
patří mé rodině, která zvládla přežít moji častou nepřítomnost. Mnohokrát děkuji také své
univerzitě, nejlepší vědecké univerzitě v České republice, které mi umožnila kombinovat
chemii s vysokoškolskou politikou. A srdečný dík také Rakouské republice!

18

