FAKULTA FILOZOFICKÁ – PŘEHLED PROJEKTŮ OP VK – ŘEŠENÍ UKONČENO
CZ.1.07/2.2.00/28.0216 Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro
mezioborová studia
- Kč 20.891.827,88
- 01. 04. 2013 až 30. 06. 2015
- partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě (finanční partner)
- řešitel: Dostálová Ludmila
- finanční manažer: Lenka Škopková
Hlavním cílem projektu je propojit pracoviště České republiky zaměřené na logiku tak, aby mohla spolupracovat
ve vzdělávací činnosti a to jak na úrovni oborového studijního programu, tak i na úrovni úvodních kurzů pro různé
obory v rámci domácích institucí.
V oblasti oborových studií bude projekt směřovat ke koordinaci studijních plánů tak, aby byly vytvořeny podmínky
pro efektivní mobilitu a sdílení výuky. Vzniknou tak podmínky, aby v dalším kroku mohl vzniknout celorepublikový
studijní obor logiky srovnatelný s mezinárodními centry, který by bylo možné ve středoevropském prostoru
propojit formou joint degree.
V oblasti logických propedeutik půjde o vymezení aplikace logiky v konkrétních oborech a vymezení kurzů
odpovídající potřebám těchto oborů. Nalezení vhodných didaktik i metodik pro výuku těchto kurzů pro jednotlivé
obory a systematizovat jejich výuku nikoliv lokálně, nýbrž oborově.
CZ.1.07/2.3.00/20.0138 VÝZKUMNÉ CENTRUM TDV – Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy
- Kč 29.810.008,80
- 01. 06. 2012 až 31. 05. 2015
- partner: x
- řešitel: Kočandrle Radim
- finanční manažer: Květová Eliška
Jedná se o strategický projekt, jehož cílem je rozvoj současného výzkumného týmu katedry filozofie FF ZČU
prostřednictvím ustavení Výzkumného centra pro teorii a dějiny vědy. V rámci projektu dojde k posílení týmu
zahraničním vědcem z okruhu vedení European Society for the History of Science za účelem zapojení týmu do
mezinárodních projektů a spoluprací vedoucích k excelenci v oblasti VaV. Zároveň dojde k posílení a stabilizaci
týmu podpořením startovacích a inicializačních pracovních pozic. Plán na zvýšení konkurenceschopnosti týmu v
oblasti VaV vychází z analýzy stávající strategie výzkumu v mezinárodním měřítku. Projekt je určen pro
akademické pracovníky, studenty a Ph.D. absolventy. Podpořené osoby ze strany členů týmu budou především
rozvíjet nové výzkumné aktivity, jejichž výsledky budou prezentovány na zahraničních konferencích a publikovány
v prestižních časopisech. Udržitelnost těchto aktivit bude zajištěna intenzivní grantovou činností na mezinárodní
úrovni.
CZ.1.07/2.3.00/20.0135 NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných a minulých) společnostech
- Kč 27.334.799,80
- 01. 05. 2012 až 31. 04. 2015
- partner: x
- řešitel: Homrová Anita
- finanční manažer: Strohsová Klára
Cílem projektu je posílit schopnost společenskovědních akademických pracovníků a studentů FF ZČU realizovat
kvalitní základní a aplikovaný výzkum srovnatelný s mezinárodní konkurencí. Výstupem projektu budou čtyři
interdisciplinární týmy zaměřené na specializovaný výzkum využívající nové technologie a zařízení, nastavený
střednědobý strategický plán v oblasti dalšího rozvoje týmu, zrealizované tréninky dovedností, vzdělávací
semináře a workshopy (s účastí zahraničních expertů), absolvované metodické a konzultační stáže, vytištěné
publikace a 600 podpořených osob.
Mezi aktivity projektu patří rozvíjení lidských zdrojů ve společenskovědním výzkumu prostřednictvím
specializovaných programů pro analýzu kvalitativních dat, audiovizuálních technologií, geografických
informačních systémů či mikroskopické analýzy. Do aktivit projektu rovněž spadají činnosti zaměřené na strategii
v oblasti interdisciplinární spolupráce i činnosti z oblasti vzdělávání a dalšího rozvoje výzkumných pracovníků.
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CZ.1.07/2.2.00/28.0209 ELEKTRONICKÉ OPORY – Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a
konstrukčního charakteru
- Kč 15.930.600,00
- 01. 03. 2012 až 28. 02. 2015
- partner: Masarykova univerzita Brno (finanční partner), Vysoká škola Báňská-technická univerzita Ostrava
(finanční partner)
- řešitel: Dostálová Ludmila
- finanční manažer: Vlček Lukáš
Cílem projektu je vytvořit chybějící metodiku, jak v prostředí e-learningových systémů zacházet s úlohami
výpočtového a konstrukčního typu, aby mohly vzniknout efektivní nástroje pro jejich procvičování a hodnocení.
Zaměření projektu na výpočtové a konstrukční úlohy odpovídá potřebám matematických, technických i
přírodovědných oborů.
CZ.1.07/2.4.00/31.0108 SÍŤ TDV – Výzkumná síť teorie a dějiny vědy
- Kč 26.842.553,76
- 01. 10. 2012 až 30. 09. 2014
- partner: Masarykova univerzita Brno (finanční partner), Univerzita Palackého v Olomouci (finanční partner),
Ostravská univerzita v Ostravě (finanční partner), Techmania Science Center Plzeň (finanční partner)
- řešitel: Kočandrle Radim
- finanční manažer: Mgr. Zbyněk Metlický
Záměrem projektu je vytvořit výzkumnou síť mezi odbornými pracovišti v terciární sféře vzdělávání spolu s
využitím zahraničních poznatků. Pracoviště jsou podobně odborně zaměřena a projekt umožní posílení jejich
spolupráce i lepší přenos výsledků výzkumu do praxe. Tento přenos bude uskutečňován též prostřednictvím
Techmania science center. Nutnost realizace projektu spočívá především v posílení vazeb a v zintenzivnění
spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými subjekty,
spolu s výraznou orientací na zahraničí. Vytvoření výzkumné sítě umožní zvýšit tvůrčí, odborný, jazykový a
pedagogický potenciál zúčastněných pracovišť pro zkvalitnění metod a výstupů výzkumu i praktické relevance
výuky. Výsledky projektu zároveň umožní lepší využití a přenášení dosahovaných výsledků do praxe. Projekt je
určen pro studenty vysokých škol, akademické a ostatní pracovníky vysokých škol a další pracovníky zabývající se
vzděláváním/výzkumem a vývojem, jejichž prostřednictvím budou aktivity realizovány.
CZ.1.07/2.3.00/20.0036 ARCHEOLOGICKÁ STRATEGIE – Strategie archeologického výzkumu v Evropě
- Kč 29.155.759,60
-01. 07. 2011 – 30. 06. 2014
- partner: x
- řešitel: Šmejda Ladislav
- finanční manažer: Vinšová Pavla
Jedná se o strategický projekt, jehož smyslem je rozvoj stávajícího výzkumného týmu katedry archeologie FF ZČU.
Tým bude posílen významným vědcem ze zahraničí a zároveň dojde
ke stabilizaci týmu podpořením inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic na ZČU. Na
vypracovaných analýzách odezvy publikací českých archeologů v zahraničí
a stávající strategie výzkumu v mezinárodním (zejména evropském) prostoru bude postaven plán na zvýšení
excelence jednoho z předních vědeckých týmů české archeologie. Cílem je zapojení týmu do nových prestižních
projektů a spoluprací vedoucích k významným publikacím a dalším výstupům VaV. Podpořené osoby budou podle
vypracované týmové strategie představovat své výsledky na zahraničních konferencích a rozvíjet další síťovací
aktivity. Projekt je primárně zaměřen na perspektivní mladé vědecké pracovníky, na univerzitní studenty a čerstvé
absolventy.
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CZ.1.07/2.4.00/17.0056 PARTNERSTVÍ PRO ARCHEOLOGII – Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického
kulturního dědictví
- Kč 19.484.531,40
- 9. 5. 2011 – 30. 4. 2014
- partner: Západočeské muzeum v Plzni (finanční partner), Univerzita Palackého v Olomouci (finanční partner),
Archeologické centrum Olomouc, p.o. (finanční partner)
- řešitel: Šmejda Ladislav
- finanční manažer: Vinšová Pavla
Smyslem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi univerzitami a institucemi provádějícími
památkovou péči, prezentaci a popularizaci v oblasti archeologického kulturního dědictví. V rámci projektu budou
pořádány odborné konference, semináře, workshopy a další akce zaměřené na propojení potřeb praxe s
možnostmi vysokých škol směrem k efektivnějšímu využívání lidských zdrojů a technického zázemí všech
zúčastněných partnerů. Projekt je zaměřen primárně na univerzitní studenty a čerstvé absolventy, kteří získají
podrobné informace o pracovních příležitostech a jejich obsahu v reálných podmínkách praxe. Vedle toho vědečtí
a odborní pracovníci z prostředí univerzity, muzea
a příspěvkové organizace zřizované krajem zároveň propojí v rámci práce na společných projektech své výzkumné
úkoly s potřebami praxe a nabyté zkušenosti zúročí inovacemi výuky v terciárním vzdělávání. Projekt je chápán
jako součást aktivit, spojených
s integrovaným plánem rozvoje města Plzně.
CZ.1.07/2.2.00/15.0388 ROVOJ – Rozvojová studia
- Kč 4.646.784,40
- 1. 10. 2010 až 30. 9. 2013
- partner: x
- řešitel: Leichtová Magdaléna
- finanční manažer: Kollerová Marta
Projekt reaguje na transformaci rozvojové politiky ČR a potřebu odborníků pro státní správu
i mezinárodní organizace a neziskový sektor. Projekt si klade za cíl modularizaci studia
a vytvoření koherentní studijní platformy v oboru rozvojových studií, což umožní zájemcům o problematiku cíleně
směřovat svůj studijní program a získat specializaci.
CZ.1.07/2.2.00/15.0390 IHISTUD – Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a
interkulturní dialog
- Kč 10.679.538,47
- 13. 9. 2010 až 31. 8. 2013
- partner: x
- řešitel: Budil Ivo
- finanční manažer: Jandová Ladislava
Cílem projektu je inovovat vybrané studijní obory a programy FF ZČU se zdůrazněním mezioborového přístupu
k výkladu látky a internacionalizace výuky a se zohledněním potřeb interkulturního dialogu, požadavků praxe a
nároků pracovního trhu.
CZ.1.07/2.2.00/07.0184 BAZE - Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU
- Kč 11.636.078,20
- 12. 5. 2009 až 3. 5. 2012
- partner: x
- řešitel: Stark Stanislav, Kočandrle Radim
- finanční manažer: Hanzelínová Lada
Hlavním cílem projektu je vytvoření znalostní a dovednostní báze. Bází se rozumí kategorizovaný katalog, ve
kterém jsou uloženy nejen informace předávané v učebním procesu (opory pro studenty), ale také zkušenosti
z tvorby, aplikace a zdokonalování učebních materiálů. Nedílnou součástí je i dokumentace, možnost vkládání
externích zdrojů, propojení s on-line aplikacemi. Uživatelé mohou bázi prohledávat, doplňovat a především
aktivně hledat řešení svých problémů. Založením, rozšiřováním a využíváním báze budou zároveň naplněny dílčí
cíle: zvýšení kompetencí akademických pracovníků, zkvalitnění procesu vzdělávání, zvýšení kompetencí studentů.
3

CZ.1.07/2.2.00/07.0217 ORGANON-LMS - Learning Management System (LMS) pro výuku logiky
- Kč 15.844.422,00
- 12. 5. 2009 až 3. 5. 2012
- partner: Vysoká škola Báňská-technická univerzita Ostrava (finanční partner)
- řešitel: Dostálová Ludmila
- finanční manažer: Hanzelínová Lada
Cílem projektu je zefektivnit výuku úvodních kurzů logiky, které jsou součástí studijních plánů různých oborů.
Nástroje k dosažení tohoto cíle jsou: výukový systém Organon, workshopy Organon VII a VIII pro vyučující logiky a
tvorba nových studijných materiálů. Výstupem projektu budou jazykové mutace a speciální uživatelské rozhraní
pro slabozraké a nevidomé studenty.
CZ. 1.07/2.2.00/07.0230 INSPOT - Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce
- Kč 5.749.132,00
- 13. 5. 2009 až 30. 4. 2012
- partner: Člověk v tísni, o.p.s. (finanční partnerství)
- řešitel: Zíková Tereza, Hirt Tomáš
- finanční manažer: Markéta Kasalová
Cílem projektu je posílit schopnost absolventů vybraných společenskovědních oborů (Sociální a kulturní
antropologie a Politologie) uplatnit se na trhu práce v mimoakademické sféře (v nevládních organizacích, ve
státních a samosprávních institucích a v komerčních výzkumných či analytických agenturách), a to se zřetelem ke
konkrétním potřebám potenciálních zaměstnavatelů, resp. jejich nárokům kladených na zaměstnance.
CZ.1.07/1.2.00/08.0013 CEROP - Cesta k rovným příležitostem-možnosti a limity vzdělávání sociokulturně
znevýhodněných osob
- Kč 5.981.926,50
- 4. 8. 2009 až 31. 12. 2011
- partner: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (finanční partner)
- řešitel: Zíková Tereza
- finanční manažer: Strohsová Klára
Projekt je zaměřen na zvýšení podvědomí pedagogických a vedoucích pracovníků škol
i školských zařízení různých úrovní o možnostech a limitech dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve
vzdělávacím procesu. Účelem projektu je prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků
podpořit sociokulturně znevýhodněné děti při vstupu do vzdělávacího systému a přispět tak k odstranění bariér
bránících rovnému přístupu těchto osob ke vzdělávání. Projekt reaguje na stávající situaci v oblasti vzdělávání
sociokulturně znevýhodněných osob – přináší nové nástroje pro vymezení možností a limitů dětí se sociokulturně
znevýhodněného prostředí a způsoby zapojení pedagogických pracovníků do formulace možných přístupů k řešení
dané problematiky.
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