AKTION
Česká Republika - Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

Zpráva o činnosti
za rok 2019

Předmluva
Po mnoha letech přípravy byla v roce 2019 vydána kniha s názvem „Sousedé“, která
vyobrazuje soužití Čechů a Rakušanů. Kniha byla výsledkem společné práce českých a
rakouských historiků, kteří se ve své knize zabývají 1000 let společné historie, která spojila
oba národy. Češi a Rakušané žili po dlouhou dobu ve společném státě, než byli odděleni na
sedm desetiletí hranicí. Obě tyto země se v rámci Evropské unie v roce 2004 spojily a díky
přistoupení České republiky k Schengenské dohodě se v roce 2007 staly i hranice opět
historií. Společnou historii však vytvářejí hlavně lidé, a to i na úrovni spolupráce jednotlivých
univerzitních institucí v obou zemích. Program „Rakousko - Česká republika, spolupráce v
oblasti vědy a vzdělávání“ také pomáhá překonávat hranice, neboť umožňuje studentům a
vysokoškolským pracovníkům účastnit se různých projektů spolupráce a studentských výměn.
Upřednostňovány v obou zemích jsou především takové činnosti, které souvisejí se vztahy
v minulosti, současnosti a budoucnosti. Spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání
mezi těmito dvěma zeměmi je úzká a různorodá: různé projekty a akce za účasti rakouských a
českých vědců a studentů, které jsou znamením úzkých kulturních vazeb, zájmu o
oboustrannou výměnu a přispívají k vzájemnému sbližování obou národů.
Rakousko a Česká republika jsou propojeny hustou sítí sousedských vztahů na všech úrovních
a program „Akce Rakousko - Česká republika, spolupráce v oblasti vědy a vzdělávání“
bezpochyby již od roku 1993 přispívá k posílení spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti
vědy, výzkumu a vzdělávání.
Tento program na podporu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou v oblasti
vysokoškolského vzdělávání a výzkumu byl také v roce 2019 financován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Spolkovým ministerstvem školství, vědy a
výzkumu Rakouské republiky. V roce 2019 se obě strany dohodly, že bude prodloužena
platnost stávajícího pracovního programu „Akce Rakousko - Česká republika, spolupráce v
oblasti vědy a vzdělávání“ pro 6. etapu do prosince 2022.
Současní členové řídícího grémia programu opět potvrdili svůj zájem o jmenování na další tři
roky, tj. až do konce platnosti stávajícího pracovního programu spolupráce. Program je
realizován řídícím orgánem, který se skládá z deseti hlasujících členů, z nichž pět rakouských
členů jmenuje spolkový ministr školství, vědy a výzkumu Rakouské republiky a pět členů
české části jmenuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Především je
třeba ocenit, že stávající členové řídícího orgánu programu AKTION byli připraveni být
opětovně jmenování na následující tři roky, přestože vykonávají své funkce bez nároku na
odměnu. Jejich práce je náročná, neboť po odborné stránce hodnotí kvalitu podaných projektů
a žádostí o stipendium. Mnohokrát jim děkuji za jejich přínos, stejně jako jednatelství
programu a zaměstnancům obou ministerstev, kteří se podílejí na správě programu. Velké
díky však patří i všem předkladatelům projektů a žadatelům o stipendium, kteří přímo
vytvářejí obsahovou náplň celého česko-rakouského programu.
Předložená výroční zpráva za rok 2019 je důkazem velmi plodné a přátelské spolupráce mezi
akademickými institucemi obou zemí. Cílem programu je dlouhodobě realizovat samostatně
zvolené výzkumné projekty v zahraničí, a tím dosáhnout důležitého kvalifikačního pokroku
pro pozdější profesní kariéru v oblasti vědy. V rámci programu byly především podpořeny
projekty mladých vědců. Aktivity uskutečněné v rámci schválených projektů byly zaměřeny
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na podporu dvoustranné spolupráce mezi vysokými školami a univerzitami. Financováním
těchto aktivit chtěl program obou zemí podnítit a posílit důležité oblasti výuky a výzkumu na
univerzitách tím, že podpořil vznik příkladů dobré praxe. Projekty schválené v tomto roce se
vyznačovaly již dostatečnou mírou předchozí zkušenosti a odbornosti. Předložené projekty
byly kvalitní a jejich počet byl stabilní. Rovněž byly podpořeny důležité aktivity v oblasti
kultury a jazyka, jakož i výměna informací mezi účastníky vysokoškolského vzdělávání a
výzkumu v obou zemích. Jazykový přínos těchto akcí je bezpochyby důležitý. Studium
sousedních jazyků má v stále globálnějším světě trvalý význam. Jazyk je zrcadlem kultury a
tradice, takže studium jazyka vždy znamená poznávat a ocenit přínos jiné kultury, čímž
významně přispíváme k podpoře mezikulturních dovedností, sociální integraci a mírovému
soužití. Projekt zároveň podpořil rozvoj komunikačních schopností a sociálních dovedností
všech účastníků.
Tato dvoustranná spolupráce má pro Rakouskou republiku a Českou republiku zásadní
význam. Vytváří nové sítě a témata, která dláždí cestu pro mnohostrannou spolupráci a pro
vytváření Evropského výzkumného prostoru. Cílem programu bylo podpořit intenzivní
spolupráci ve střední Evropě. I nadále byla podporována výměna vedoucí k realizaci
společných aktivit ve výzkumu, studiu a výuce, výzkumné pobyty za účelem tvorby
vědeckých dokumentů a zveřejňování učebních podpůrných materiálů, publikací, které
představovaly výsledky činností financovaných programem AKTION. Podpora jazyka byla i
nadále finančně podporována formou realizace letních jazykových kurzů a letních škol.
Stipendium programu nabídlo mladým angažovaným stipendistům šanci na bezplatnou účast
na studijním nebo výzkumném pobytu, který poskytuje potřebné know-how pro úspěšnou
realizaci projektů. Stipendisté si tak rozšířili své znalosti a dovednosti, užili si mnoho zábavy
a navázali přátelství na celý život. Program podpořil mobilitu studentů magisterských
programů, doktorandů a postdoktorandů, kteří připravovali svoji diplomovou, disertační nebo
habilitační práci. Podpořena byla také akademická a vědecká spolupráce mezi již
habilitovanými osobami za účelem výzkumu nebo výuky na univerzitě, vysoké škole nebo
odborné vysoké škole v Rakouské republice nebo na vysoké škole v České republice.
Na závěr bych rád citoval jednu z nejznámějších moravských a zároveň rakouských
spisovatelek, Marii Ebner von Eschenbachovou: „Pokud by chtěl každý pomoci druhému,
pomohlo by se všem.“ Velmi doufám, že tento jedinečný česko-rakouský program doposud
napomohl posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem a bude i nadále
pomáhat posilovat kontakty mezi českými a rakouskými vysokými školami.
Mgr. Daniel KUBÁT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, člen
řídícího grémia programu od roku 2019
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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 2019 byl dvacátýmsedmým rokem realizace programu a současně pátým
rokem šesté etapy. Celkem 535 studentů a 245 akademických pracovníků z univerzit
obou zemí, kteří byli finančně podpořeni v rámci všech aktivit v roce 2019, 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
2019 činil 255.092,51-- EUR a 6,565.469,-- 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 (veřejné a státní, jakož i akreditované soukromé univerzity, odborné vysoké
školy a pedagogické vysoké školy).
V roce 2019 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 se 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
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komise, která se konala ve dnech 26. 04. a 11. 12. 2019 v Praze, na základě výsledného pořadí
pozitivně posouzeným žádostem stipendijní měsíce (termíny podaní k 15. 3. a 31. 10. 2019)
O přidělení stipendijních měsíců na výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a habilitační
stipendia rozhodlo řídící grémium programu AKTION na třech zasedáních roku 2019.

Přehled celkových výsledků:
Kategorie stipendií

Termíny
pro podávání
žádostí

Počet
uchazečů

Počet
schválených
žádostí

Počet
přidělených
měsíců

Uchazeči z ČR:
1 – 5 měsíční stipendia
VŠ učitelé

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

16
26
17

16
26
14

54
75
14

Habilitační stipendia

15.3.

3

2

12

62

58

155

Celkem

Uchazeči z Rakouska:
1 – 5 měsíční stipendia
VŠ učitelé

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

0
3
1

0
2
0

0
8
0

Habilitační stipendia

15. 3.

0

0

0

Letní školy slovanských studií

15. 3.

18

17

17

22

19

25

Celkem

Členové stipendijní výběrové komise:
Mgr. Daniel Kubát, MŠMT v Praze
Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Západočeská univerzita v Plzni
Mag. Eva Philipp, Spolkové ministerstvo školství, vědy a výzkumu ve Vídni
Doc. RNDr. Jan Staněk, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, AF
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Počet stipendistů z ČR v roce 2019 podle domácí univerzity/vysoké školy:

UK – Karlova Univerzita, MU – Masarykova univerzita, UPOL – Univerzita Palackého v Olomouci, VUT – Vysoké učení
technické v Brně, ZČU v Plzni – Západočeská univerzita v Plzni, JČU – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

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 39 českých a 30 rakouských studentů získalo v roce 2019 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/ká a český/ká 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 2019 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 2019“
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: Mag. Balikó Czilla, Mag. Živorad Žuvociś, Mgr. Štěpánka Žmudová und
Mgr. Zdeňka Žmudová.
Účastníci: 21 studentů z ČR a 12 z Rakouska
Vedle čtyřhodinové jazykové výuky a šesti seminářů formou tandemové výuky se konaly
následující přednášky, na které navazovala diskuse:
• 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;
• Mgr. Lucie Jakubcová, Rakouské kulturní fórum v Praze: Představení RKF a aktuální
informace na téma rakouská kultura v Čechách;
• Petra Procházková: Přednáška a diskuse s českou válečnou zpravodajkou;
• Mgr. Ilona Mazůrková/Stranková: 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:
• výlet do Krkonoš – návštěva firmy Rautis v Poniklé (výroba perličkových vánočních
ozdob) a města Jilemnice;
• návštěva jihočeských měst Tábor a Bechyně;
• výlet lodí k soutoku Labe a Cidliny;
• exkurze do skláren v Poděbradech, do automobilového závodu TPCA Kolín
a do Kutné Hory - města UNESCO;
• filmové večery.

Sommerkolleg „České Budějovice 2019“
Pořádala Mgr. Jana Kusová, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedry
germanistiky a Dr. Phil. Naděžda Salmhoferová, z Univerzity Vídeň, institutu slavistiky.
Vedle české pořadatelky vyučovali: Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D., Dr. phil.
Zdeněk Pecka, Gabrielle Hassler, M. A., Mag. Claudia Pedarning, Mag.a Olga Gruber,
M. A. PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Účastníci: 18 studentů z ČR a 18 z Rakouska
Těžiště letní jazykové školy spočívalo v každodenní čtyřhodinové jazykové výuce
ve čtyřech skupinách, ve dvou skupinkách českých a dvou skupinách rakouských studentů.
7

Jazyková výuka byla doplněna o dva volitelné semináře:
• praktická rétorika (Dr. phil. Zdeněk Pecka)
• literární seminář (doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.)
Dále byly uspořádány:
- workshop: Tzv. sametová revoluce 1989 v Československé republice; domácí a
zahraniční perspektiva (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.)
- 3 autorská čtení – Radka Denemarková, Eda Kriseová a Josef Platz, Elisabeth
Reichart;
- celodenní odborná exkurze do Prahy ve spolupráci s Institutem pro studium
totalitních režimů (Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D., Mgr. Václav Sixta);
- celodenní odborná exkurze do Lince s přednáškou k tématu 30 let pádu želetné
opony (Dr. Johannes Jetschgo, ORF ÖO);
- 2 polodenní odborné exkurze do Českého Krumlova a Jindřichova Hradce;
- individuální návštěva zámku a Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou.

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 2019 podáno celkem
31 návrhů projektů, z nichž bylo 26 posouzeno kladně s celkovou dotací 64.581,-- €
a 2,401.062,-- Kč (včetně letních jazykových škol). Procento úspěšnosti dosáhlo 84 %
z podaných návrhů projektů.
V rámci projektů spolupráce bylo v roce 2019 bezprostředně finančně podpořeno
celkem 476 studentů a 227 akademických pracovníků obou zemí.
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Počet podaných a schválených projektů spolupráce v roce 2019:
Z toho
EUR
čísla a počet
počet
schválené
podaných
schválených
částky
projeků
projektů
pro rok 2019
85p1 - 7

6

9.452,--

86p1 – 3

1

0,--

87p1 - 21

19

0,--

31

26

9.452.--

EUR
schválené
částky pro rok
2020

CZK
schválené
částky
pro rok 2019

CZK
schválené
částky
pro rok 2020

0,--

488.180,--

0,--

0,-55.129,-55.129,--

Počet schválených projektů v roce 2019 podle jejich obsahu:
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36.534,-0,-524.714,--

0,1,876.348,1,876.348,--

Následuje detailní výčet projektů schválených v r. 2019 seřazených dle
jejich obsahu:
Vědecká spolupráce - 7 projekty
85p3 --- The Carleman Estimate and Boundary Control
Hausenblas Erika, Prof., Montanuniversität Leoben, Department Mathematik und Informationstechnologie, Lehrstuhl für Mathematik
und Statistik
Mukherjee Debangana, Dr., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky
87p1 --- Landscape and geomorphological changes along the Austria-Czechia border rivers
Hölbling Daniel, Mag., Universität Salzburg, Department of Geoinformatics
Emmer Adam, Mgr. Ph.D., Univerzita Karlova, , Přírodovědecká fakulta
87p7
(85p3) The Caleman Estimate and Boundary Control
Hausenblas Erika, Prof., Montanuniversität Leoben, Department Mathematik und Informationstechnologie, Lehrstuhl für Mathematik
und Statistik
Mukherjee Debangana, Dr., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky
87p12 (84p11) "Internationalization of SMEs - Studying new perspectives"
Baldwin Alexandra, MA, FH Burgenland, Department of Business Studies
Hinčica Vít, Ing. Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra mezinárodního obchodu
87p13 --- Lebensmittelabfälle in Österreich und in der Tschechischen Republik
Obersteiner Gudrun, Dipl.-Ing., Universität für Bodenkultur Wien, Department of Water, Atmosphere und Environment, Institut of
Waste Management
Sadílek Tomáš, Mgr., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, katedra obchodního podnikání a
komerčních komunikací
87p18 (83p2 + 2 VP) Corrosion processes in materials based on Fe-Al and Fe-Mg
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
87p19 --- An introduction and training to open-source water balance model for young researchers.
Eitzinger Josef, Ao. Prof. Dr. Dipl.-Ing., BOKU Wien, Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt, Institut für Meteorologie und
Klimatologie
Fischer Milan, Ing., Ph.D, Mendlova univerzita v Brně, Agronomická, agrosystémů a bioklimatologie

Spolupráce ve výuce – 10 projektů
85p4 (83p6) Perspektiven auf Deutsch als Fremdsprache: Gemeinsam lehren und lernen
Dvorecký Michal, Mgr., PhD., Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik
Hradílková Helena, Mgr., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury
85p7 (82p3) Splash erosion – the initial stage of the soil erosion process
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
87p5 --- Grenzüberschreitendes Unterichtspraktikum: Interkulturelles Teamteachin 2020
Stütz Roswitha, Mag., Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Institut für Internationale Kooperationen und Studienprogramme
Junge Martin, M.A., Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra germanistiky
87p6 (78p9, 74p1) Bilaterale Beziehungen der Metropolen Wien und Brünn - Stadtentwicklung, Gentrifizierung und
Kooperationen
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
87p11 (84p14) TRANSKUNST IV. - Realisation und Präsentation des transkulturellen Projekts mit dem Schwerpunkt auf
dem Übersetzen und Dolmetschen
Kuklová Michaela, Dr. phil. Mag., Universität Wien, Zentrum für Translationswissenschaft
Pišl Milan, Mag. PhD, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky
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87p14 (76p3) Populistische Wahlwerbung im Vergleich: Tschechien - Österreich - Deutschland
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
87p16 (79p8) Sustainable design with tradition
Grall Günther, FH.Prof. Mag. Dr., Fachhochschule Salzburg GmbH, Design + Produktmanagement
Křenek, Ladislav, doc. akad. soch., ArtD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství , Odbor průmyslového
designu
87p17 (84p3) Entwicklungspotential der mitteleuropäischen Regionen Niederösterreich - Region Südmähren
Dillinger Thomas, Univ. Ass. Dipl.-Ing. Dr. techn., Technische Universität Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung, Institut
für Raumplanung
Havliš Karel, doc. Ing. arch., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu
87p20 (83p7 + 2 VP) Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen - Kulturhauptstadt 2015.
Volume 5
Schicker Stephan, MMag. phil., Pädagogische Hochschule Steiermark, Inst. f. Diversität und Internationales
Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra německého jazyka
87p21 (84p20 + 2 VP) 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, Fakulta pedagogická, Katedra německého jazyka

Vědecká odborná zasedání, Semináře a Workshopy – 1 projekt
85p5 --- Intensive workshop on oTree and Python for Ph.D. students and postgraduate researchers from Czech Republic
and Austria
Greiner Ben, Prof. Dr., Wirtschaftsuniversität Wien, Competence Center for Experimental Rearch
Reggiani Tommaso, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správnín fakulta, Laboratoř experimentální ekonomie MU

Vědecké exkurze pro studenty – 2 projekty
87p8 (84p19, 81p13) Fachexkursion "Gramatik mit Pfiff: ästetisch - mehrsprachig - kreativ"
Dvorecký Michal, Mgr., PhD., Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik
Janíková Věra, Prof. PhDr., Ph.D, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury
87p10 (84p4) Wissenschaftliche Exkursion - Projekt dreier Universitäten 19. - 22.5.2020
Salmhoferová Naděžda, Dr. phil., Universität Wien, Institut für Slawistik
Gejgušová Ivana, Doc. PhDr. Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury
s didaktikou

Publikace – 1 projekt
86p1 (81p5) Millner, A. /Pfeiferová D. /Scuderi, V.: Experimentierräume in der österreichischen Literatur, Plzeň 2019.
(Konferenzband)
Millner Alexandra, Mag. Dr. , Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik
Pfeiferová Dana, doc. PaedDr., Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka

Letní jazykové školy/Sommerkollegs – 2 projekty
87p2 (84p2 + 19 VP) Sommerkolleg Poděbrady 2020
Pehm Georg, Mag., Fachhochschule Burgenland GmbH, Bachelorstudiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Žmudová Štěpánka, Mgr., Univerzita Karlova, UJOP, Studijní středisko Poděbrady
87p3 (84p1 + xy VP) univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2020
Salmhoferová Naděžda, Dr. phil., Universität Wien, Institut für Slawistik
Kusová Jana, Mgr. Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky
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Odborné letní školy – 3 projekty
85p1 (80p6) Interdisciplinary Bilateral Summer School on Energy Systems in Austria and the Czech Republic 2019
Ajanovic Amela, Dr. Dipl.-Ing., Technische Universität Wien, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Institut für
Energiesysteme und Elektrische Antriebe
Jílková Jiřina, Prof., Ph.D., Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
85p6 (82p7) International Summer School 2019 on Deep Learning and Data Science
Möller Torsten, Univ.-Prof, Ph.D., Universität Wien, Fakultät für Informatik, Forschungsgruppe Visual Data Analysis
Krömer, Ph.D. Pavel, doc. Ing., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky
87p15 (85p1 + xy VP) Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austria and the Czech
Republic 2020
Ajanovic Amela, Dr. Dipl.-Ing., Technische Universität Wien, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Institut für
Energiesysteme und Elektrische Antriebe
Jílková Jiřina, Prof, Ph.D., Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Počty schválených projektů v rámci programu AKTION v roce 2019 dle institucí:
instituce v Rakousku
Univerzita Vídeň

počet
schválených
instituce v České republice
projektů
8
Masarykova univerzita

počet
schválených
projektů
6

Technická univerzita Vídeň

4

Západočeská univerzita v Plzni

3

Zemědělská univerzita Vídeň

3

Vysoké učení technické v Brně

3

Pedagogická vysoká škola
Štýrsko
Vysoká odborná škola
Burgenland, Eisenstadt
Univerzita Leoben

2

3

2

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem
Ostravská univerzita v Ostravě

2

Vysoká škola ekonomická v Praze

2

Univerzita Salcburk
Hospodářská univerzita
Vídeň
Pedagogická vysoká škola
Tirolsko
Pedagogická vysoká škola
Horní Rakousko
Vysoká odborná škola
Salcburk

1

2

1

Univerzita Karlova
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně

1

České vysoké učení technické v Praze

1

1

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava

1

Celkem

26

1

2

2
1

26
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Řídící grémium
Členové řídícího grémia v roce 2019:
Mgr. Daniel Kubát, 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. PaedDr. Dana PFEIFEROVÁ, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mag. Eva PHILIPP, Spolkové ministerstvo školství, vědy a výzkumu ve Vídni
Prof. (FH) Dr. Maximilian SCHACHNER, Vysoká odborná škola Kremže
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: Dr. Andreas SCHMIDINGER, Rakouské kulturní fórum, Praha
Iris REINGRUBER, Business Upper Austria –
Hornorakouská hospodářská agentura.
V roce 2019 se uskutečnila tři zasedání řídícího grémia:
- 84. zasedání ve dnech 23. /24. 1. 2019 v Praze
- 85. zasedání ve dnech 5. /6. 5. 2019 v Kremži
- 86. zasedání ve dnech 9. 10. 2019 online zasedání

Public Relations
Prezentace programu AKTION ze strany kanceláře v Praze:
- dne 7. 2. 2019 na informačním semináři o nabíce bilaterálních a multilaterálních
programů pro pracovníky zahraničních oddělení veřejných VŠ v ČR pořádaném v DZS
v Praze;
- dne 14. 2. 2019 na akci Erasmus Days a dne 21. 2. na Veletrhu pracovních příležitostí
ZČU v Praze;
- dne 28. 2. 2019 účast na pracovním setkání na Velvyslanectvví Rakouské republiky
v Praze;
- dne 14. 3. 2019 pro studenty UK o stipendijní nabíce programu AKTION v rámci
informačního semináře o studijních pobytech v německy mluvících zemích;
- dne 11. 9. 2019 na informačním semináři pro pracovníky zahraničních oddělení českých
veřejných VŠ o nabíce bilaterálních a multilaterálních programů DZS, který se konal na
UP v Olomouci;
- dne 23. 10. 2019 na stánku DZS v rámci veletrhu Iternational Day na ČVUT v Praze;
- dne 5. 11. 2019 na stánku DZS v rámci akce International Day na Technické univerzitě
v Liberci;
- dne 20. 11. 2019 v rámci akce International Day na stánku DZS pro studenty UHK
v Hradci Králové, a to včetně PP prezentace o nabíce stipendií programu AKTION;
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- dne 28. 11. 2019 pro rakouské lektorky a lektory o nabíce sitpendií a podpoře pro
projekty mezinárodní spolupráce programu AKTION v rámci setkání rakouských lektorů
působících v ČR na RKF v Praze;
- dne 12. 12. 2019 pro studenty UK o nabídce programu AKTION v rámci akce o nabíce
stipendijních pobytů do neměcky mluvících zemí.
V říjnu 2019 byla vydána nová brožura v českém jazyce s příklady zkušeností se
stipendijními pobyty ve všech stipendijních kategoriích a zkušenostmi z víceletých projektů
mezinárodní spolupráce.
Pracovní návštěvy schválených projektů AKTION:
- ve dnech 11./12. 7. 2019 navštívila pí Bečánová Hamplová Letní jazykovou školu
v Českých Budějovicích, projekt 84p1, kde vedla rozhovor s významnou českou
spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Rozhovor byl zveřejněn na webových stránkách a
sociálních sítích DZS, jakož i v newsletteru Institutu slavistiky Vídeňské univerzity.
- ve dnech 26./27. 8. 2019 navštívila pí Hanžlová konferenci v rámci projektu 83p2 na VUT
v Brně.
Účast na akci CZEDUCON a „OeAD-Hochschultagung“
- ve dnech 6. / 7. 11. 2019 se v Praze uskutečnil druhý ročník akce CZEDUCON – Fórum
mezinárodního vysokoškolského vzdělávání; program AKTION byl prezentován panem
Mag. Jürgenem Ehrenmüllerem, lektorem na PeF ZČU v Plzni. Dále se účastnily pí
Hanžlová a pí Bečánová Hamplová;
- ve dnech 18. / 19. 11. 2019 se pí Philipp, p. Schedl, pí Hanžlová a pí Bečánová Hamplová
zúčastnili setkání „OeAD-Hochschultagung 2019“ ve Vídni, které se koná každoročně, a je
pro všechny zúčastněné důležitým zdrojem informací o internacionalizaci ve vysokém
školství.

Finanční zpráva
Základ objemu finančních prostředků tvoří dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky pro rok 2019 ve výši 6,565.469 Kč. Spolkové ministerstvo
školství, vědy a výzkumu (BMBWF) 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 (resp. 2022)
příspěvek, který odpovídá jednonásobku výše dotace MŠMT. V roce 2019 činil vklad
BMBWF 255.092,51 €.
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Bilance eurového rozpočtu
Během roku 2019 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. 06. následujícího roku).

Bilance příjmů a výdajů v eurech v roce 2019 k 31. 12. 2019:
Příjmy

Výdaje

počáteční stav účtu 96771
k 1.1.2019

podpora pro projekty spolupráce

vklad BMBWF
pro rok 2019
refundace z MŠMT
1. ½ 2019
2. ½ 2019

Konečný stav

72.595,35

224,457,93
stipendia Incoming/Outgoing

156.500,00

255.092,51
správa programu, náklady na zasedání
řídícího grémia
10.830,58
18.480,00
9.360,00

zůstatek k 31. 12. 2019

507.390,44

267.464,51

507.390,44

Z tohoto zůstatku budou uhrazeny veškeré závazky pro rok 2020 ve výši 158.965,25 €.
Částka 108.499, 26 € představuje zbývající částku z vkladu roku 2019.
Nevyčerpaná eurová dotace pro projekty spolupráce v roce 2019
V roce 2019 činila výše nevyčerpaných dotací ze schválených podpor pro pojekty
spolupráce 21.517,17 €. Tyto prostředky zůstávají na účtu OeAD-GmbH a jsou k dispozici
pro program AKTION ČR – Rakousko v roce 2020.
V roce 2019 bylo ukončeno 37 projektů spolupráce. Celkem byly evidovány
nevyčerpané částky v eurech u 27 projektů spolupráce.

Bilance korunového rozpočtu
Korunový rozpočet je dle zákona č. 218/2000 zúčtováván každoročně. Z roční dotace
ve výši 6,565.469,-- Kč jsou hrazeny veškeré výdaje uskutečněné v daném roce, rovněž
výdaje pro projekty a stipendia schválené v předchozím roce.
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Poskytnuté korunové dotace/výdaje v CZK v roce 2019 učiněné do 31. 12. 2019:
Správa programu
Zasedání řídícího grémia
Stipendia pro stipendisty z Rakouska v ČR
Doplňková stipendia pro stipendisty z ČR v Rakousku
Stipendia pro účast stipendistů z Rakouska na LŠSS
Projekty spolupráce
2 letní jazykové školy
Celkem

1.192.902,27
48.566,73
59.000,00
719.600,40
615.600,00
1,757.109,00
928.514,00
5,321.292,40

Suma čistých výdajů z vkladu MŠMT v roce 2019 činila 5,001.226,06 Kč. (Výše
vrácených nevyčerpaných finančních prostředků na MŠMT činila 320.066,34 Kč).
Závazky v celkové výši 534. 000,-- Kč (v roce 2019 schválené podpory stipendií,
které budou poskytovány teprve v roce 2020) budou uhrazeny z korunového vkladu MŠMT
pro rok 2020.
Celkově vznily zůstatky v korunách u 21 z 37 projektů ukončených v roce 2019.

Projekty spolupráce ukončené v roce 2019
V roce 2019 bylo do 31. 12. 2019 ukončeno 37 projektů spolupráce. Do 2. 6. 2020
byly všechny tyto projekty řádně vyúčtovány, včetně dodání závěrečných zpráv. Jejich
přehled se nachází v příloze č. 1 Zprávy o kontrole hospodaření, rovněž jsou k dispozici
v databázi projektů:
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/databaze-projektu/ .

Kontrola hospodaření programu za rok 2019
Rakouská kontrolorka paní Iris Reingruber provedla kontrolu dne 27. 05. 2020
v kanceláři Rakouské akademické výměnné služby OeAD-GmbH ve Vídni.
Česká kontrolorka Ing. Jana Selingerová z MŠMT provedla kontrolu hospodaření dne
11. 05. 2020 v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze.
Na základě doporučení výše uvedených kontrolorek schválilo řídící grémium
AKTION navržené zproštění jednatelství odpovědnosti za rok 2019 (podrobněji viz Zpráva
o kontrole hospodaření 2019).
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Administrace programu AKTION
Kancelář jednatelství programu AKTION v Praze:
vedoucí kanceláře: Ing. Helena Hanžlová
odborná referentka: PhDr. Martina Bečánová Hamplová
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 / Mag. Kathrine Baumann
Ebendorferstr.7, A -1010 Vídeň
tel: +43-1-53408-454
e-mail: michael.schedl@oead.at/ kathrine.baumann@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 2020
Helena Hanžlová
Eva Philipp
Martina Bečánová Hamplová
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