
 
AKTION 

Česká Republika - Rakousko 

spolupráce ve vědě a vzdělávání 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti  
za rok 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 2 

Co je AKTION Česká republika – Rakousko? 
 

AKTION Česká republika – Rakousko je program na podporu bilaterální 

spolupráce ve vědě a vzdělávání v terciární sféře.  

Rok 2012 byl dvacátým rokem realizace programu a současně třetím rokem páté 

etapy trvající do roku 2015. Celkem přibližně 710 studentů a zhruba 200 akademických 

pracovníků z univerzit obou zemí, kteří byli finančně podpořeni v rámci všech aktivit 

v roce 2012, je důkazem úspěšné činnosti programu. 

S cílem dostát svému poslání 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 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 2012 činil 237.000 EUR a 6.000.000 Kč. 

  
 

 

Předmluva 
 

Rok 2012 byl pro program AKTION Česká republika – Rakousko opět rokem, který 

přinesl mnoho potěšení, ale i rokem nesmírně bohatým po pracovní stránce. Potěšujícím byl 

hned v několika ohledech: Jedna z velmi populárních aktivit programu AKTION, letní 

jazykové školy, tzv. „Sommerkollegs“, oslavila 20. narozeniny. AKTION podpořil 

v uplynulých letech 46 letních jazykových škol na různých místech Česka a tím umožnil 1807 

studentům učit se jazyk svého souseda, němčinu nebo češtinu. Vůbec první letní jazykové 

školy v létě 1992 ve Šlapanicích jsem se zúčastnila i já sama, byl to nezapomenutelný zážitek! 

Učit se jazyk svých sousedů má i ve stále globalizovanějším světe svou důležitost a je pro nás 

v programu AKTION velkým závazkem.   

Dále byl náš dlohouletý člen v řídícím grémiu, pan Univ.-Prof. Dr. Manfred Rotter 

(Univerzita Linec), vyznamenán rakouským spolkovým prezidentem Rakouským čestným 

křížem za vědu a umění I. třídy za jeho dlouholeté zásluhy v česko-rakouských vztazích.  

Rakouský spolkový ministr pro vědu a výzkum Karlheinz Töchterle se setkal v Praze 

se svým úřadujícím kolegou Petrem Fialou, aby jednali o další spolupraci obou našich zemí. 

Výsledkem je „Den vědy“ zaměřený na téma „energie“, který bude konat v rámci oslavy 

20. výročí činnosti programu AKTION Česká republika – Rakousko v červnu 2013.  

Toto jsou pro nás, kteří pracujeme v řídícím grémiu programu AKTION, pozitivní 

signály pro pokračování v naší práci a pro ještě více aktivity, aby vědecké propojení bylo ještě 

výraznější a intensivnější. V tomto smyslu se již těším na rok 2013, ve kterém program 

AKTION oslaví 20 let své existence.  

 

Mag. Eva Philipp; BMWF Vídeň 

členka řídícího grémia  
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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). 

 

V roce 2012 poskytl program AKTION stipendia v následujících kategoriích: 

 pro studenty magisterských a doktorských studijních programů do 35 let, 

výhradně 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 pedagogy do 60 let na jednoměsíční výzkumné pobyty 

 na dvouleté tzv. „Dissertationsnetzwerke“ za účelem zpracování disertační práce 

v tandemu 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 studií pořádaných českými 

univerzitami (pouze pro uchazeče z Rakouska) 

 

Od roku 2007 se 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 12. 04. a 03. 12. 2012 v Praze, na základě 

výsledného pořadí pozitivně posouzeným žádostem podaných k 15. 3. a 31. 10. 2012 

stipendijní měsíce. O přidělení stipendijních měsíců na výzkumné pobyty pro vysokoškolské 

učitele, habilitační stipendia a tandemové zpracování disertační práce rozhodlo řídící grémium 

programu AKTION na třech zasedáních roku 2012. 

 

Přehled celkových výsledků: 
 

 

Kategorie stipendií 

 

Termíny  

pro podávání 

žádostí 

Počet 

uchazečů 

Počet 

schválených 

žádostí 

Počet 

přidělených 

měsíců 

Uchazeči z ČR:     

1 – 5 měsíční stipendia 15. 3., 

31.10. 

49 

32 

38 

23 

89 

53 

VŠ učitelé 15. 4., 30. 11. 8 7 7 

Habilitační stipendia 15.3. 4 2 12 

Celkem  94 70 161 

Uchazeči z Rakouska:     

1 – 5 měsíční stipendia 15. 3. 

31. 10. 

5 

5 

5 

5 

22 

19 

VŠ učitelé 15. 4., 30. 11. 0 0 0 

Habilitační stipendia 15. 3. 0 0 0 

Letní školy slovanských 

studií 

15. 3. 17 13 13 

Celkem  27 23 54 
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Členové stipendijní výběrové komise: 

Mag. Elisabeth Marinkovic/Mag. Natascha Grilj, Rakouské kulturní fórum v Praze 

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Mag. Eva Philipp, Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum ve Vídni 

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně  

 

Počet stipendistů z ČR v roce 2012 podle domácí univerzity/vysoké školy: 

 

 

Ze závěrečných zpráv stipendistů: 
 

Margaret Kurz, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních studií, ZS 2012/13: 

Zajištění stipendijního pobytu ze strany Katedry německých a rakouských studií bylo 

přiměřené a odpovídalo zcela mým očekáváním. Obzvláště kurzy pořádané Fakultou 

sociálních věd a také účast na jednom z předmětů sekce zaměřené na geografii 

Přírodovědecké fakulty mi umožňily pokročit v mém záměru. Nabídka seminářů byla nejen 

rozmanitá, ale také odpovídala tematickým nárokům. Úroveň a rozsah výuky, které jsem se 

zúčastnila, vyžadovaly nepřetržitou spolupráci a nasazení. Rozdíly mezi rakouskou a českou 

univerzitou přinesly nový vhled, přičemž pražská Univerzita Karlova umožňuje individuální 

přístup ke studentům díky výuce v malých skupinkách. Jak s ohledem na mou diplomovou 

práci, tak také s ohledem na mé osobní zkušenosti jsem vděčná za organizaci a podporu mého 

studijního pobytu.  

 

Matthias Hötzinger, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, LS 2012: 

Naučil jsem se některé metody stejně jako ovládání různých přístrojů, které budou významné 

pro mou další vědeckou činnost. Navíc jsem mohl získat důležité povědomí o teoretické oblasti 

díky ochotě mého školitele. Kromě toho bude pro mou disertaci velmi významná také 

spolupráce se skupinou prof. Šimka. Tento pobyt pro mne znamenal vynikající přípravu  
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pro mou práci jako doktoranda v oboru vodní mikrobiologie. Osvojené vědomosti jsou pro 

mou další vědeckou činnost nezbytné. 
 

Ines Zacharias, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta – praktikum 

v rámci studijního oboru Němčina jako cizí jazyk, ZS 2012/2013: 

K mým úkolům patřilo vedle výuky také sestavování materiálů a příprava a korektury testů. 

Po přibližně třítýdenní hospitační fázi, během níž jsem mohla hospitovat u všech vyučujících 

Katedry německého jazyka, mi byly přiděleny kurzy v rozsahu 10 hodin týdně, ve kterých jsem 

zbytek semestru vyučovala. Vyučující, jejichž kurzy jsem převzala, mě na začátku kurzu ještě 

1-2x doprovázeli a dávali mi zpětnou vazbu. Ve zbytku semestru jsem kurzy vedla samostatně. 

Skupiny, které jsem vyučovala, studovaly ve 3. nebo v 5. semestru a měly němčinu jako první 

nebo jako druhý cizí jazyk. Obsahově byla výuka členěna především tématicky a orientovala 

se na hospodářská témata. Celkově jsem praktikum vnímala jako velké obohacení jak  

po stránce lidské, tak po stánce odborné. Skrze mou roli cizinky v zemi, jejíž řeč neovládám  

a kterou se musím pracně učit, jsem si mohla částečně vyzkoušet, jak se vede lidem, se kterými 

bych v mém budoucím povolání, v oboru Němčina jako druhý jazyk, měla co dočinění. Díky 

výuce na univerzitě jsem mohla získat praxi, kterou potřebuji pro můj nástup do povolání 

pedagoga Němčiny jako cizí/druhý jazyk.  
 

Ralph Woditschka, Letní škola slovanských studií v Brně, červenec/srpen 2012: 
Během velmi rozličné výuky, která obsahovala perfektně zpracovanou gramatiku, dané úrovni 

připzpůsobné rozhovory, detailní procvičování slovíček a na kulturu zaměřené vědomosti, 

jsem ze dne na den pozoroval rychlé zlepšení mých znalostí češtiny. Dvakrát týdně se konal 

kurz fonetiky, během kterého jsme se mohli učit výslovnost prostřednictvím mnoha jazykových 

a pěveckých cvičení. Denně byly pořádány buď filmové večery, nebo hodiny tance s typickými 

českými filmy, resp. tanci. O svátcích a nedělích byla možná účast na fakultativních exkurzích, 

např. do Prahy, Olomouce, do krápníkové jeskyně, na hrady atd. Celkově to byl skvěle 

strávený čas, který bych nechtěl propásnout a který mi zůstane navždy v paměti. Pokud by  

to čas a prostředky dovolily, rád bych letní školu navštívil ještě jednou, neboť jsem tam během 

krátkého času dosáhl výrazného posunu úrovně mých jazykových dovedností. 
 

Simona Horká, Univerzita Klagenfurt, Institut sociální ekologie, ZS 2011/2012: 

Ve své diplomové práci zpracovávám rozdíly mezi dvěma environmentálními nevládními 

organizacemi (NGO) v Rakousku a České republice. Vedla jsem mnoho rozhovorů v NGO 

Global 2000 ve Vídni. Zúčastnila jsem se také praxe zaměřené na životní prostředí, kde 

především studenti prezentovali různé nápady a předtím také přednášku této orginazce. 

Pracovníci této organizace se sídlem ve Vídni mi byli vždy velmi nápomocni a byli nesmírně 

milí, ačkoliv byli velmi zaneprázdněni. Poskytli mi také rozmanité materiály. Pracovala jsem  

i s materiály v knihovně na našem institutu a pořizovala výpisky z dostupné literatury. Kromě 

toho jsem si zapsala také některé další kurzy, např. pro mezinárodní studenty, kdy jsme mimo 

jiné navštívili hlavní kampus Univerzity Klagenfurt. Všemi profesory a profesorkami jsem 

byla vždy srdečně přijímána.   
 

Barbora Voříšková, Lékařská univerzita Vídeň, Institut anestezie, všeobecné intensivní 

medicíny a léčby bolestivých stavů, Univerzitní klinika urgentní medicíny, LS 2012: 

Čtyřměsíční stipendijní pobyt jsem absolvovala společně s rakouskými studenty z 5. a 6. 

ročníku. Prvních pět týdnů jsem se věnovala dětskému a dorostovému lékařství. Čas jsem 

strávila na přednáškách, seminářích a na praxi v klinice. Celkově si cením na této praxi toho, 

že každý student dostal svůj vlastní plán a praxi absolvoval samostatně. Individuální výuka 

byla díky tomu intensivnější a bylo možné se naučit mnohem víc. V nemocnici 

Wilhelminenspital jsem viděla všechny části oboru pediatrie od péče o novorozence, 

intensivní péči o nedonošené a kojenecké oddělení přes všeobecné a speciální stanice až  

po všeobecné a speciální jako např. kardiologickou ambulanci nebo neonatologickou 
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ambulanci stejně jako výzkumné metody v pediatrii. Následně jsem začala s urgentní  

a intensivní medicínou. Také zde mě čekala praxe na klinice, která se uskutečnila  

u anesteziologů působících u obecně chirurgických operací. Opět sama nebo maximálně  

po dvou u jednoho anesteziologa na operačním sále, tedy opět vysoce efektivní výuka s mnoha 

možnostmi si také něco prakticky vyzkoušet. Na konci praxe jsem byla vybrána ke zkoušce. 

Poslední část mého stipendijního pobytu byla věnována oftalmologii a optometrii. Celkově 

hodnotím můj pobyt ve Vídni, především z odborného hlediska, jako úžasnou zkušenost.  
 

Jiří Brňovják, Univerzita Vídeň, Institut pro rakouskou historii, LS 2012: 

Hlavní cíl mého studia ve Vídni představovaly šlechtická akta Říšské a Rakouské dvorské 

kanceláře pro příjemce ze Zemí Koruny české z období vlády Leopolda I., Josefa I. a Karla 

VI., 1700 -1740.  Jednalo se o materiály Říšské dvorské kanceláře, které jsou uchovávány 

v Rakouském státním archivu. Toto studium mi posloužilo jako pramen komparativního 

materiálu pro mé výzkumné téma – povyšování do šlechtického stavu České dvorské 

kanceláře. Studoval jsem také tzv. základní šlechtické osobní údaje, mj. formuláře 

šlechtických listin atd. Současně jsem se věnoval odborné literatuře ve Vídeňské knihovně, 

která je v České republice nedostupná. Konzultoval jsem tuto problematiku s prof. Thomasem 

Winkelbauerem, ředitelem Institutu pro rakouskou historii. Stipendium mi pomohlo zásadním 

způsobem ve shromažďování informací, které potřebuji pro dokončení mého výzkumného 

tématu.  
 

Simona Horáková Hoskovcová, Univerzita Vídeň, Institut pro vývojovou psychologii – 

habilitační stipendium, ZS 2011/2012: 

V průběhu mého stipendijního pobytu ve Vídni jsem se soustředila na psaní habilitační práce, 

aktivity pro podporu spolupráce mezi Katedrou psychologie Filozofické fakulty UK  

a Katedrou aplikované psychologie Univerzity Vídeň a prezentaci českých příspěvků 

k vývojové psychologii. Navštívila jsem firmu Schuhfried, která vyvíjí a provozuje testovací 

systém – Vienna Test System – počítačem podporovaný systém pro psychologické testy 

především pro obory dopravní psychologie a neuropsychologie. Diskutovali jsme spolupráci 

na lokalizaci testů INSBAT a dalších testech. V průběhu mého pobytu jsem přednesla 4 

přednášky, ve kterých jsem prezentovala mé projekty a český výzkum k vývojové psychologii. 

K tématu mé habilitace jsem připravila článek v angličtině. Sepsala jsem podstatnou část 

habilitace, přičemž jsem rešeršovala přes 250 pramenů, které nemám v Praze k dispozici  

 

 

 

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 42 českých a 30 rakouských studentů získalo v roce 2012 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. 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 2012 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. 
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Sommerkolleg „Poděbrady 2012“ 

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 Mezinárodní hospodářské vztahy Odborné vysoké školy Eisenstadt. 

 Vyučující: Mgr. Zdeňka Žmudová, Mgr. Štěpánka Žmudová, Mag. Christina 

Fasching a Mag. Cornelia Frick. 

 

Vedle čtyřhodinové jazykové výuky a šesti seminářů formou tandemové výuky se konaly 

následující přednášky, na které vždy navázala diskuse:  

 Mag. Christian Autengruber z Rakouského velvyslanectví v Praze 

 Dipl.-Ing. H. Štěpánková: Ekonomická situace v České republice  

 Mgr. Daniel Křivánek: Turismus v České republice 

 Mag. Natascha Grilj, ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze: Rakouská kultura 

v ČR 

 Mag. Norbert Conti: Nabídka Rakouského institutu v Brně, "Rakouský jazykový 

diplom" 

 Petra Procházková: česká válečná zpravodajka  

 Dr. Milena Vonková: Alfons Mucha – český malíř 

 

V odpoledních hodinách a o víkendech byl program doplněn dalšími doprovodnými akcemi: 

 autorské čtení českého spisovatele Michala Viewegha 

 exkurze do skláren v Poděbradech, do automobilového závodu TPCA v Kolíně 

a do ekologické firmy Botanicus v Ostré  

 návštěva zámku Frýdlant, města Lázně Libverda, poutního kostela v Hejnici, pěší túra 

Jizerskými horami a výstup na horu Ještěd 

 tři filmové večery a slavnostní závěrečný večer, který si studenti sami připravili. 

 

 

Sommerkolleg „České Budějovice 2012“ 
 

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 vyučovaly: PaedDr. Vladimíra Květounová, 

Mag. Susanne Christof, Dr. phil. Patricia Broser, Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, PhD. 

a Dr. phil. Zdeněk Pecka – z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dr. phil. 

PaedDr. Naděžda Matějková, Univerzita ve Vídni. 

Těžiště letní jazykové školy spočívalo v každodenní čtyřhodinové jazykové výuce 

ve dvou skupinách českých a ve dvou skupinách rakouských studentů.  

Jazyková výuka byla doplněna o tři volitelné semináře: 

 překladatelský (česky/německy) 

 literární (německy) 

 rakouské a české reálie (německy) 

Semináře byly časově rozvrženy tak, že zájemcům byla dána možnost zúčastnit se všech tří. 

 

Dále byly uspořádány:  

- 2 autorská čtení – Michael Stavaric a Radka Denemarková   

- odborná přednáška Josefa Platze, režiséra a vysokoškolského pedagoga 

a spisovatelky Edy Kriseové; oba členy disidentského hnutí 
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-  výlety do Telče, Slavonic a na Landštejn; do Lince s návštěvou muzea Ars 

Electronica; do Českého Krumlova; návštěva hradu Zvíkov a města Písek 

- exkurze do pivovaru v Českých Budějovicích. 

 

 

 

 

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 třem termínům pro podávání návrhů projektů bylo v roce 2012 podáno celkem 

46 návrhů projektů, z nichž bylo 40 posouzeno kladně s celkovou dotací 104.370 €  

a 3.534.000 Kč (včetně letních jazykových škol). Procento úspěšnosti dosáhlo 87 % 

z podaných návrhů projektů. 

  

 V rámci projektů spolupráce bylo v roce 2012 podpořeno celkem 550 studentů a 163 

akademických pracovníků obou zemí.  

 

Počet podaných a schválených projektů spolupráce v roce 2012: 

 

Čísla a počet 

podaných 

projektů 

počet 

schválených 

projektů 

EUR 

schválené 

částky na roky 

2012/13 

CZK 

schválené 

částky na rok 

2012 

CZK 

schválené 

částky na rok 

2013 

64p1 - 15 14 39.301 644.000 202.000 

65p1 - 7 7 17.790 129.000 297.000 

66p1 - 24 19 47.279 0 2.252.000 

46 40 104.370 783.000 2.751.000 

 

 

Od zimního semestru r. 2002 jsou závěrečné zprávy a další údaje o projektech 

k dispozici na webových stránkách programu AKTION: http://www.dzs.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzs.cz/
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Počet schválených projektů v roce 2012 podle jejich obsahu: 

 

 

 

 

 

Následuje detailní výčet projektů schválených v r. 2012 seřazených dle jejich obsahu:  

 

Spolupráce ve výuce - 12 projektů: 
 

64p2 (61p8, 58p10, 55p4) Soil conservation - a challenge for the future? 

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 

 

64p3 --- International Human Resources Management Courses Cooperation 

Garaus Christian , Mag. Universität Linz, Sozial- und Wirtschaftswissenschafliche Fakultät 

Kameníček Jiří , PhDr. CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií  

 

64p4 (61p10, 59p5) Von der Germanistik zum Theater: Literaturunterricht - Theatertexte - Theaterpädagogik - Theater 

Kuklová Michaela, Mag. , Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft 

Fasching Christina, Mag., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky 

 

64p6 (61p11, 58p15) European Intercultural Project Management - with focus on Social Economy 

Zierer Brigitta, FH-Prof. Dr. DSA, FH Campus Wien, Fachbereich Soziales, Studiengang für Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit 

Holasová Věra, Mgr. Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce 

 

64p7 (61p2, 55p2) The field excursion in the framework of the European Project Management - with the focus on Social 
Economy 

Zierer Brigitta, FH-Prof. Dr. DSA , FH Campus Wien, Fachbereich Soziales, Studiengang für Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit 

Holasová Věra, Mgr. Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce 

 

64p8 --- Aktuelle nachhaltige und energieeffiziente Stadtentwicklung in Brno und Graz 

Zancanella Johann, Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn., Technische Universität Graz, Fakultät für Architektur, Institut für Städtenbau 

Havliš Karel, doc. Ing. arch. , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav navrhování 5 

 

65p2  --- Studienreise Wien 2012 

Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik 

Kusová Jana, Mgr. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky 
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66p2 (63p21, 58p11) Auf den Spuren gemeinsamer Kultur und Sprache in der Region Ostrava 

Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik 

Svobodová Jana, prof. PhDr. CSc., Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s 
didaktikou  

 

66p13 (64p2 + 3 Vorprojekte) Soil erosion protection and organic carbon sequestration 

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 

 

66p17 --- Fremdsprachen lernen und lehren 

Newerkla Stefan Michael, Univ. Prof. Mag. Dr. , Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für 
Slawistik 

Šebesta Karel, prof. PhDr. CSc., Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

  

66p19 --- Emerging Digital Techniques in Architectural Design 

Pap Bence, Mag. arch. , Universität für angewandte Kunst, Institut f. Architektur, Studio Greg Lynn 

Kratochvíl Jan, Ing. arch. , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav zobrazování  

 

66p22 ( 63p8 ) Is it possible to connect the rescue of the industrial monument with the development of the city? 

Stadler Gerhard, Univ.-Prof. Dr., TU Wien, I. f. Kunstgeschichte, Denkmalpflege u. Industriearchäologie 

Zemánková Helena, Prof. Ing. arch., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav navrhování ÚN6 

 
 

Vědecká spolupráce  – 15 projektů: 
 

64p1 (60p21) 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, doc. RNDr., PhD., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie a 
biochemie 

  

64p11  --- Realistic and Illustrative Visualization for Augmented Reality 

Wimmer Michael, Ass.Prof. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Dr.techn., Technische Universität Wien, Fakultät für Informatik, Institut für 
Computergraphik und Algorithmen 

Bittner Jiří, Ing. Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce 

 

64p12 --- Preferential Flow of Water in a Structured Soils  

Loiskandl Willibald, Univ. Prof. Dipl.-Ing., 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  

 

64p13 --- Efficient Application of Modern Taylor Series Methods to Stiff and High-Order Systems 

Kozek Martin, Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn., TU 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 

  

64p14 --- The role of plant hormones in plant development and stress signalling 

Meskiene Irute, Univ. Doz. Dr., Medizinische Universität Wien, Max F. Perutz Laboratories, Department of Molecular Biology 

Tarkowská Danuše, M. Sc. Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř růstových regulátorů 

  

64p15 --- Personenerkennung und -verhaltensmuster in intelligenten Haushalten 

Kempter Guido, Prof. Dr., FH Vorarlberg GmbH, Forschungszentrum Nutzerzentrierte Technologien 

Drahanský Martin, doc.  Dipl. Ing. Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Ústav inteligentních 
systémů  

  

65p3 --- Genetic structure and communities of epibionts in native crayfish species populations with the respect to  
              conservation strategies 

Füreder Leopold, Dr. Ao. Univ.-Prof., Universität Innsbruck, Fakultät für Biologie, Institut für Ökologie  

Bláha Martin, Dipl.-Ing. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Laboratoř 
etologie a výživy ryb a raků  

  

65p4 --- The Impact of Organizational Culture on Performance of Manufacturing Companies in Austria and the Czech 
Republic 

Huber Beate, Mag., FH Wien-Studiengänge der WKW , Institut für Personal und Organisation  

Konečná Zdeňka, Ing. Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu  
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65p5 --- Stress resistance of selected streptophyte algae - application of various scientific approaches 

Holzinger Andreas, Mag. Dr. Associate Professor, Universität Innsbruck, Fakultät für Biologie, Institut für Botanik  

Pichrtová Martina, Mgr., Karlova univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky  

  

65p6 --- The effect of Se-enriched oilseed rape seeds on Se metabolism in rats 

Kuehnelt Doris, Mag. Dr. Ass. Prof., Universität Graz, Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Chemie  

Száková Jiřina, Prof. Ing. CSc., Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra 
agroenvironmentální chemie a výživy rostlin  

  

66p1  --- "War for Talents" - Diversitäts- und Kompetenzmanagement als Lösung 

Mühlbacher Jürgen, Mag. Dr., Wirtschaftsuniversität Wien, Institut f. Change Management and Management Developement 

Rašticová Martina, doc. PhDr. Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu 

  

66p3 --- Dynamic 31P MR spectroscopy using MR ergometers 

Valkovič Ladislav, Dipl.-Ing. PhD., Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Radiodiagnostik 

Kršek Pavel, Doc. MD PhD., Karlova univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, Klinika dětské neurologie 

  

66p9 --- Religiöse Bildung an Schulen in Mitteleuropa: Österreich - Tschechische Republik 

Solymár Mónika, Dr., Universität Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät, Institut f. Religionspädagogik 

Muchová Ludmila, doc. PhDr. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra pedagogiky 

 

66p20 --- Characterization of catalytic systems by low energy ion scattering (LEIS) 

Bauer Peter, Univ.-Prof., Dr., Universität Linz, Institut für Experimentalphysik 

Průša Stanislav, doc. Ing. Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství  

  

66p21 ( 63p24 )  Development of effective technology for production of biodegradable polymer nanocomposite films  
                            with advanced properties 

Laske Stephan, Ass. Prof., Montanuniversität Leoben, Department Polymer Engineering and Science 

Kalendová Alena, Ing. Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů 

 
 

Vědecká odborná zasedání, Semináře a Workshopy: 
 

65p1 ( 61p5 )   5th bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in application of photo and electro  
                        catalysis 

Fafilek Günter, Assoc.-Prof. Dr., TU 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: 
 

64p5 (61p6)  ÖDaF-Jahrestagung - ein gemeinsamer Tagungsbesuch tschechischer und österreichischer  
                      Studierender (Fachexkursion) 

Faistauer Renate, Prof. Mag. Dr., Universität Wien, Philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik 

Reitbrecht Sandra, Mag., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury 

  

65p7 ( 64p8 )  Aktuelle nachhaltige und energieeffiziente Stadtentwicklungen in Brno und Graz 

Zancanella Johann, Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn., Technische Universität Graz, Fakultät für Architektur, Institut für Städtenbau 

Havliš Karel, doc. Ing. arch., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav navrhování 5 

  

66p10 (63p7, 60p17) Wissenschaftliche Fachexkursion Wien 2013 

Schulmeisterová Magda, PhDr., Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Slawische Sprachen 

Nový Jiří, PhDr. Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované lingvistiky 

  
 

Studentské semináře nebo praktika: 
 

66p8 --- Text, Manuscript and Context in Latin Late Antiquity and the Middle Ages: Student Seminars 

Schanzer Danuta, Univ.-Prof. Dr., Universität Wien, Philologisch-Kulturwiss. Fakultät, Institut f. Klassische Philologie, Mittel- u. 
Neulatein 

Doležalová Lucie, doc. Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav řeckých a latinských studií 

  

66p11 (63p11)  Grenzüberschreitendes Unterrichtspraktikum: Interkulturelles Teamteaching 2013 

Schürz Peter, Prof. Mag. DDr., Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Institut f. Internationale Kooperation u. 
Studienprogramme 

Christof Susanne, Mag., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky  
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Publikace: 
  

66p12 (62p8)  Österreichische Zeitgeschichtsforschung heute 

Rathkolb Oliver, Univ.-Prof. DDr., Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Zeitgeschichte 

Pešek Jiří, prof. PhDr., CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Historický modul 

 

66p24 (64p9, 60p5) "Nach Mahlers Tod" - Druck des Symposiumsberichtes 

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 

 
 

Letní jazykové školy/Sommerkollegs: 
 

66p4   (63p13 + 60p1)  Sommerkolleg České Budějovice 2013 

Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik 

Kusová Jana, Mgr. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky 

  

66p5 (63p14 + 12 Vorprojekte) Sommerkolleg Poděbrady 2013 

Pehm Georg, Mag., Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft m. b. H., FH-Bachelorstudiengang Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen 

Žmudová Zdenka, Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Ústav odborné a jazykové přípravy 

 

 

Odborné letní školy: 
 

66p6  (63p11 + 6 Vorprojekte)   Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy systems in Austria  
                                                   and the Czech Republic 2013 

Haas Reinhard, ao. Univ. Prof., Technische Universität Wien, Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe 

Šípal Jaroslav, associate professor, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a 
managementu, Katedra energetiky a elektrotechniky 

  

66p7 (63p12 + 5 Vorprojekte) Literarische Sommerschule: Entwicklung der Sprachkompetenz im Bereich der 
literarischen Übersetzung 

Kuklová Michaela, Mag., Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft 

Mostýn Martin, Mgr. Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 
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Četnost zájmu jednotlivých univerzit na spolupráci v rámci programu AKTION 

v roce 2012: 

 
 

Instituce v Rakousku 

Počet 

schválených 

projektů 

 

Instituce v České republice 

Počet 

schválených 

projektů 

Univerzita Vídeň 9 Vysoké učení technické v Brně 9 

Technická univerzita Vídeň 5 Univerzita Karlova v Praze 7 

Zemědělská univerzita Vídeň 3 Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích 

7 

Univerzita Linec 3 Ostravská univerzita v Ostravě 4 

Univerzita Štýrský Hradec 2 Univerzita Palackého v Olomouci 3 

Hospodářská univerzita Vídeň 2 České vysoké učení technické v Praze 3 

Technická univerzita Štýrský 

Hradec 

2 Česká zemědělská univerzita v Praze 2 

Univerzita Innsbruck 2 Masarykova univerzita 2 

Lékařská univerzita Vídeň 2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1 

FH Campus Vídeň 2 Vysoká škola chemicko-technologická  

v Praze 

1 

Univerzita hudby a užitého umění 

Vídeň 

2 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 

Odborná vysoká škola Burgenland, 

Eisenstadt 

1   

Hornická univerzita Leoben 1   

Soukromá pedagogická VŠ diecéze 

Linec 

1   

FH Vídeň-Studiengänge der WKW 1   

FH Vorarlberg 1   

Univerzita užitého umění Vídeň 1   

Celkem 40  40 

 

 

Řídící grémium 

Členové řídícího grémia v roce 2012: 

Mgr. Petr ČERNIKOVSKÝ, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Bob MARTENS, Technická univerzita Vídeň 

Univ.-Prof. 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 a výzkum ve Vídni 

Univ.-Prof. Dr. Reiner SPRINGER, Hospodářská univerzita Vídeň 

Doc. RNDr. Jan STANĚK, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Univ.-Prof. Dr. Erika WAGNER, Univerzita Linec 

Prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, předseda řídícího grémia 

Poradce: JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D. MBA, Univerzita Palackého v Olomouci 

 

V roce 2012 se uskutečnila tři zasedání řídícího grémia: 

 

- 63. zasedání ve dnech 12./13. 1. 2012 v Linci 

- 64. zasedání ve dnech 31. 5./ 1. 6. 2012 v Praze 

- 65. zasedání ve dnech 4./5. 10. 2012 ve Vídni 

 

 



 14 

Rozhodnutí řídícího grémia v roce 2012: 

Na 63. zasedání: 

 Na základě skutečnosti, že stipendia na rakouské straně nejsou plně využita, byla  

doc. Pfeiferovou navržena výjimka ve výzvě v kategorii semestrálních stipendií. Výjimka má 

umožnit studentům magisterského studijního programu „Austrian Studies“ Univerzity Vídeň 

ucházet se o jednoměsíční stipendia k absolvování praxe na jedné z českých univerzit.   

 Tato výjimka platí pro stipendisty od příštího termínu pro podávání žádostí 

 o stipendia, 31. 10. 2012. 

 

Na 65. zasedání: 

 Byly schváleny následující doplnění resp. změny Pokynů pro sestavení návrhů 

projektů: 

 Bod 5. b) 1.: Pokud jsou do programu letních jazykových škol tzv. Sommerkollegs, 

resp. do programu dalších pedagogických projektů zahrnuta autorská čtení, může být 

pro volné profese a osoby samostatně výdělečně činné požadován honorář až do výše 

200,- € za hodinu autorského čtení. 

 Bod 5. b) 3.: V případě, že jsou v rámci projektů spolupráce požádována individuální 

stipendia pro studenty, musí být k návrhu projektu přiložen popis výzkumného záměru 

za každého ze studentů s jejich vlastnoručním podpisem. 

 Bod 7.: Posouzení návrhů projektů následuje do osmi týdnů po termínu  

pro jejich předkládání. 

 

 

Public Relations 
  

Prezentace programu AKTION ze strany kanceláře v Praze: 

 dne 25. 1. 2012 veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Praze 

 dne 7. 3. 2012 informační akce "Erasmus-Day" na Univerzitě Pardubice 

 dne 16. 3. 2012 jazykový a vzdělávací veletrh Lingua Show v Praze 

 dne 23. 3. 2012 pracovní setkání s pracovnicemi zahraničního oddělení Vysoké školy 

polytechnické Jihlava; bylo uspořádáno na základě jejich požadavku  

 dne 24. 4. 2012 informační seminář DZS pro pracovníky zahraničních oddělení 

veřejných VŠ v ČR, 60 účastníků 

 dne 9. 5. 2012 informační akce "International Day" na ČVUT v Praze 

 dne 11. 5. 2012 na veletrhu neziskových organizací NGO Market v Praze 

 dne 23. 5. 2012 informační seminář na Západočeské univerzitě v Plzni 

 dne 24. 5. 2012 informační semináře na TU v Liberci a na UJEP v Ústí nad Labem  

 dne 25. 9 a dne 26. 9. 2012 představení programu na informačním semináři  

pro studenty doktorandského studia v DZS v Praze, celkem 80 účastníků 

 dne 2. 10. 2012 účast na informační akci Univerzity Hradec Králové, celkem 56 

účastníků 

 dne 10. 10. 2012 informační akce na UTB ve Zlíně pro studenty a pedagogy, cca 100 

studentů a 20 pedagogů 

 dne 17. 10. 2012 představena nabídka programu AKTION v rámci akce „Dny 

rakouské kultury“ na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty JU v Č. Budějovicích 

 ve dnech 18. až 20. 10. 2012 program prezentován na veletrhu vzdělávání  

a pracovních příležitostí Educa v Liberci 

 dne 23. 10. 2012 studenti FF UK informováni o programu AKTION 

 dne 13. 10. 2012 „STUDY ABROAD FAIR“/Veletrh studia v zahraničí na ČVUT v 

Praze  
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 ve dnech 30. 10. a 3. 11. 2012 program AKTION představen na veletrhu 

pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně 

 dne 6. 12. 2012 program AKTION propagován na informační akci na Slezské 

univerzitě v Opavě pro studenty a pedagogy. 

 

Pracovní návštěvy schválených projektů AKTION ze strany pracovnic kanceláře 

programu v Praze: 

 dne 24. 2. 2012 projekt 62p8 v Praze: přednášková řada: Zkoumání současných dějin 

po roce 1989 (ZS/LS 2011/12) 

 dne 19. 3. 2012 projekt 62p2 v Lidicích: Společné dějiny – interkulturně, 

interdisciplinárně, interaktivně  

 dne 18. 4. 2012 projekt 62p4 v Č. Budějovicích: Využívání IT-technologií pro podporu 

malého a středního podnikání v okresech České Budějovice a Freistadt  

 ve dnech 18. - 19. 7. 2012 Letní jazyková škola v Č. Budějovicích – projekt 63p13 

 ve dnech 12./13. 11. 2012 na workshopu v rámci projektu 63p8 ve Zlíně, kde šest 

skupin studentů prezentovalo své návrhy na revitalizaci Baťova památníku  

 dne 14. 11. 2012 na závěrečné diskuzi projektu 64p4 „Od germanistiky k divadlu: 

výuka literatury – divadelní texty – divadelní pedagogika – divadlo“ v Praze 

(Univerzita Vídeň a Masarykova univerzita)  

 dne 21. 11. 2012 na večerním programu v rámci projektu 65p2 ve Vídni, kde studenti 

Jihočeské univerzity představili Letní jazykovou školu 2012 a Českou republiku 

rakouským kolegům 

 ve dnech 12./13. 12. 2012 na workshopu v Nových Hradech (Přírodovědecká fakulta 

JU Č. Budějovicích), kde byly prezentovány výsledky projektu 64p1 . 

 

Další aktivity pracovnic kanceláře programu AKTION  

 v únoru 2012 rozeslán informační email s aktuální nabídkou programu AKTION 

na univerzity a vybrané instituce v ČR a v Rakousku 

 dne 26. 9. 2012 účast pí Philipp a pí Hanžlové na recepci k 20. výročí Letních jazykových 

škol tzv. Sommerkollegs na BMWF a rozhovory s pořadateli SK k tématu, jak ještě více 

podnítit zájem rakouských studentů o nabídky programu 

 dne 26. 9. 2012 setkání pí Hanžlové s ředitelem Českého centra ve Vídni, panem  

Ing. Kraflem. 

 

Články: 

 v březnu/dubnu 2012 - článek o Letní jazykové škole v Poděbradech 2011 na internetu,  

na webové stránce staze.cz, stejně jako v příloze Hospodařských novin Kariéra & 

vzdělávání  

 v květnu – článek o Letní jazykové škole v Poděbradech v příloze Krkonošského deníku  

 v srpnu – článek o projektu spolupráce „Společné dějiny – interkulturně, 

interdisciplinárně, interaktivně“ UJEP v Ústí nad Labem a Soukromá pedagogická VŠ 

diecéze Linec, na internetu, na webu vzdelani.cz 

 v září – článek s příklady projektů spolupráce AKTION v příloze Literárních novin, 

s titulem: "Mezinárodní spolupráce (nejen ve výuce)" 

 v prosinci – zveřejněn článek s titulem „Se stipendiem do Rakouska!“ na české webové 

stránce www.staze.cz, článek zprostředkovává mj. zkušenost studentky Univerzity Vídeň, 

která v ZS 2011/2012 absolvovala praktikum v oboru Německý jazyk jako cizí jazyk  

na Pedagoické fakultě MU v Brně. 

 

 

 

http://www.staze.cz/
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PR aktivity BMWF a rakouské partnerské kanceláře OeAD-GmbH: 

 pan M. Schedl prezentoval program AKTION při setkání studentů a akademických 

pracovníků Hospodářské univerzity Vídeň v Českém centru ve Vídni dne 29. 10. 2012 

 informace o programu AKTION na informačním semináři partnerské kanceláře OeAD-

GmbH o stipendijních programech a programech na podporu studentů postgraduálního 

studia, budoucí a aktivní doktorandy a postdoktorandy 

 předávání informací o programu AKTION na nejrůznějších veletrzích o možnostech 

studia v zahraničí a na veletrzích studijních, pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání 

 uveřejňování informací o programu AKTION na webové stránce OeAD-GmbH na 

www.oead.at/aktionen a na www.oead.at/sommer a také ve zpravodaji OeAD-

newsletter. 

 

 

Finanční zpráva 
 

Základ objemu finančních prostředků tvoří dotace Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy (MŠMT) České republiky pro rok 2012 ve výši 6.000.000 Kč. Spolkové 

ministerstvo pro vědu a výzkum (BMWF) Rakouské republiky vkládá dle Protokolu  

pro program „AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání“  

z 3. prosince 2009 na roky 2010 – 2015 příspěvek, který odpovídá jednonásobku výše dotace 

MŠMT. V roce 2012 činil vklad BMWF 237.000 €.  

Návrh rozpočtu v obou měnách byl schválen řídícím grémiem na jeho 64. zasedání, 

které se konalo ve dnech 31. 5. /1. 6. 2012 v Praze. 

 

Bilance eurového rozpočtu  

Během roku 2012 byly pokryty 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. 06. následujícího roku).  

 

Bilance příjmů a výdajů v eurech v roce 2012 k 31. 12. 2012: 

 

Příjmy Výdaje 

 

počáteční stav účtu 96771 

 

podpora pro projekty spolupráce                      

                                                      90.325,18 € 

k 1.1.2012                          198.917,22 €  

stipendia Incoming/Outgoing     158.870,00 € 

vklad BMWF  

pro rok 2012                      237.000,00 € 

 

refundace z MŠMT  

1.1/2 2012                            17.520,00 € 

2.1/2 2012                            18.720,00 € 

 

 

správa programu, náklady na zasedání 

řídícího grémia                             14.631,90 € 

 

zůstatek 31.12. 2012                   208.330,14 € 

 

Konečný stav                    472.157,22 € 

 

                                                    472.157,22 € 
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Ze zůstatku budou uhrazeny otevřené závazky pro rok 2013 ve výši 131.043,82 €. 

Částka ve výši 77.286,32 € (208.330,14 €  -  131.043,82 €), která je programu AKTION ČR – 

Rakousko k dispozici pro rok 2012, představuje zbývající prostředky z předchozích let. 

 

Nevyčerpané dotace pro projekty spolupráce v roce 2012 

Během roku 2012 vznikly dvě kategorie nevyčerpaných částek ze schválených 

podpor pro pojekty spolupráce: 

1. Vrácené částky z poskytnutých, ale nevyčerpaných podpor pro projekty spolupráce  

ve výši 1.522,30 € (byly vráceny na účet OeAD-GmbH a jsou k dispozcici pro r. 2013). 

2. Nevyžádané prostředky na účtech regionálních kanceláří OeAD-GmbH ze schválených 

podpor pro projekty spolupráce ve výši 14.337,42 € (k dispozici na účtu AKTION pro rok 

2013). 

Celkem byly evidovány nevyčerpané částky v eurech u 26 projektů spolupráce z 39 

projektů, které byly v roce 2012 ukončeny. 

 

Bilance korunového rozpočtu 

Korunový rozpočet je dle zákona č. 218/2000 zúčtováván každoročně. Od roční dotace 

jsou odečteny všechny výdaje uskutečněné v daném roce, taktéž výdaje schválené pro 

projekty a stipendia z předchozího roku.  

 

Výdaje v Kč k 31. 12. 2012: 

 

správa programu včetně zasedání ŘGr. 827.031,00 

stipendia pro stipendisty z Rakouska 291.000,00 

doplňková stipendia pro stipendisty z ČR 915.000,00 

LŠSS pro stipendisty z Rakouska                                                        360.000,00 

projekty spolupráce                                                                          2.406.000,00 

2 letní jazykové školy                                                                          828.000,00 

celkem 5.627.031,00 

 

Částka čistých výdajů z vkladu MŠMT k 28. 2. 2013 činila  

5.090.996,85 Kč = 5.627.031,00 – 536.034,15 (vrácené nevyčerpané částky). 

 

Závazky v celkové výši 3.371.750,- Kč (v roce 2012 schválené podpory projektů  

a stipendií, které budou vypláceny teprve v roce 2013) budou uhrazeny z korunového vkladu 

MŠMT pro rok 2013. 

 

Projekty spolupráce ukončené v roce 2012 

V roce 2012 bylo do 31. 12. 2012 ukončeno 39 projektů spolupráce. Do 31. 3. 2013 

byly všechny projekty spolupráce řádně vyúčtovány a byly odevzdány závěrečné zprávy  

z projektů. Jejich přehled se nachází v příloze č. 1 Finanční zprávy a jsou  

k dispozici též v databázi projektů:  

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=280& . 

Kontrola hospodaření programu za rok 2012 

Rakouský kontrolor Mag. Thomas Mörth provedl kontrolu hospodaření v kanceláři 

Rakouské výměnné služby OeAD-GmbH ve Vídni dne 23. dubna 2013 a český kontrolor 

Mag. Eduard Meduna v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze dne 29. dubna 

2013. 

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=280&
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 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 zproštění odpovědnosti jednatelství za rok 2012 (podrobněji viz 

Zpráva o kontrole hospodaření 2012). 
 

 

 

Administrace programu AKTION 
 

 

 

Kancelář jednatelství programu AKTION v Praze: 

vedoucí kanceláře:  Ing. Helena Hanžlová 

odborná referentka: PhDr. Martina Hamplová 

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 posouzení a výběru žádostí o stipendia i návrhů projektů. 

 

Tato zpráva je uveřejněna také na webových stránkách programu AKTION. 

 

 

 

 

 

duben 2013 

Helena Hanžlová 

Eva Philipp 

Martina Hamplová 

mailto:michael.schedl@oead.at
http://www.oead.at/

