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 Vzhledem ke složité situaci, která nadále panuje v souvislosti s epidemickou situací ve 

světě, jsme umožnili již v minulém roce nahradit mobilitu zaměstnanců online aktivitami. 

Tento metodický pokyn by měl napomoci s rozhodováním, na jaké aktivity se zaměřit 

v případě, že nadále nebude možné cestovat. Jedná se často o nápady, které vzešly od 

jednotlivých řešitelů. Tyto aktivity lze spolu kombinovat. 

 

 Návrhy a možnosti online aktivit: 

  

1. Propagační video výzkumného týmu 

 Důležitým předpokladem pro uznání finančních prostředků z FSP je jasné zmínění 

fondu i Centra strategických partnerství UK jako zdroje finančních prostředků. 

 Propagační video může kromě samotné práce výzkumného týmu prezentovat také 

spolupráci v době pandemie, tedy to, jakým způsobem v současné nelehké době zvládají týmy 

kooperovat, jestli místo mobilit na pracovišti pořádají společné přednášky pro studenty nebo 

online konference a podobně. Z natočeného materiálu je možné vytvořit i dvě videa, z nichž by 

se každé věnovalo jiné problematice (například obecné spolupráci, kooperaci v době pandemie 

atp.). Současně je potřeba zvážit, jakým způsobem lze dostat do tohoto videa i své zahraniční 

partnery. 

Propagace by neměla cílit pouze na odborníky daného oboru, ale spíše by měla 

představit výsledky bádání vědeckého týmu i studentům a širší poučené veřejnosti nebo by 

mohla být určena pro oficiální příležitosti (možné je natočit i videobloky, krátká PR videa). 

 

 2. Přednáška zahraničního hosta 

 Vzhledem k pandemii ustala i mobilita akademických pracovníků. V rámci online 

aktivit bychom byli rádi, kdyby i nadále měli studenti a akademici možnost sledovat přednášky 

předních zahraničních vědců a pedagogů.  

 I v tomto případě podporujeme, aby se přednáška nahrávala a byla následně 

dostupná nejen na stránkách konkrétního pracoviště, kde vznikla, ale rádi bychom ji využili 

také na stránkách Centra strategických partnerství UK, které se podílelo na jejím financování. 



Tuto přednášku mohou akademici natočit sami v tomu určených studiích nebo na platformách 

určených pro online výuku.  

Téma by pak mělo přibližovat výzkum, který probíhá na obou pracovištích (možná tak 

je i nějaká společná přednáška české a partnerské strany). Doporučená odměna je 7,000 Kč za 

přednášku (90 minut) nebo 84,000 Kč za kurz (12 přednášek). 

 

3. Společný kurz, série přednášek 

Mnohem náročnější na přípravu i na finance je zajisté vytvoření společného kurzu nebo 

série přednášek. Zde platí totéž jako v předchozím bodě, tedy že tématem přednášek by měl být 

výzkum, který probíhá na obou spolupracujících institucích. Současně by se opět přednášky 

měly nahrát a být dostupné pro studenty a kolegy ať již na stránkách katedry či ústavu nebo 

Centra strategických partnerství UK. 

V tomto případě by bylo možné uvažovat i o vytvoření podcastů (sérii podcastů) 

s jasnou koncepcí směřující k nějakému konkrétnímu cíli.  

Přednášku by neměl mít pouze jeden akademik, ale naopak je žádoucí, aby se zde 

střídala obě pracoviště a jejich pedagogové. Doporučená odměna je 7,000 Kč za přednášku (90 

minut) nebo 84,000 Kč za kurz (12 přednášek). 

 

4. Online konference, workshop 

Dnes asi nejvíce využívanou akademickou aktivitou na vědeckém poli jsou online 

konference nebo workshopy. I tyto aktivity jsou v rámci Fondu strategického partnerství 

podporovány. Konferenci nebo workshop by měla pořádat spolupracující pracoviště v rámci 

strategických partnerství (nebo alespoň jedno z nich). 

I zde ale žádáme o dodržení jistých pravidel. Na pozvánce či letáku k dané konferenci 

je nezbytné uvést odkaz na financování této akce. Pozvánku na konferenci nebo workshop 

bychom rádi umístili na naše webové stránky alespoň 14 dní před konáním akce, současně 

bychom chtěli danou akci propagovat i na sociálních sítích. Výsledky konference nebo 

workshopu by se měly zveřejnit v odborném periodiku nebo na webových stránkách 

spolupracujících institucí. 

  


