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Anotace 

Hlavním záměrem projektu je podpora rozvoje mezinárodní spolupráce Masarykovy 
univerzity na celouniverzitní i fakultní úrovni, zohledňující priority stanovené 
v Dlouhodobém záměru univerzity na období let 2011-2015 a reagující na aktuální 
potřeby univerzity v oblasti internacionalizace. Jedná se především o podporu 
institucionalizované a systematické spolupráce se zahraničními partnerskými 
univerzitami v oblasti výuky a vzdělávací činnosti a rozšíření spektra bilaterálních 
dohod uzavíraných se zahraničními univerzitami na celouniverzitní i fakultní úrovni, 
které budou zahrnovat nové formy spolupráce směřující k realizaci společných 
výukových aktivit (společné studijní programy, letní školy, odborné semináře atd.).  

Účel projektu 
 

Projekt je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce PdF MU s vysokými školami v 

anglicky a v německy mluvících zemích, konkrétně s  univerzitou v Northamptonu 
v Anglii, s Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově v Německu a univerzitou ve 
Vídni v Rakouskou. Účelem projektu je vytvořit společnou platformu pro podporu 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole.  Výsledky 
společných snah budou představeny na odborné konferenci s mezinárodní účasti  na 
téma Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Komparace ve 
vybraných zemích EU. Faktory determinující inkluzivní proces, která se bude konat dne 
10.9. 2013 na Pedagogické fakultě MU. Panelové diskuze se zúčastní kromě 
zahraničních hostů studenti a akademičtí pracovníci z PdF MU a dalších univerzit v ČR. 

Cíle projektu Uveďte konkrétní, měřitelné, přesné, realistické a termínované cíle, kterých má být dosaženo.  

 Č Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín1 

 1 
Připravit odborný program pro konferenci s mezinárodní účastí na 
téma inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

Leden-
březen 
2013 

 2 
Získat k aktivní účasti významné akademické pracovníky z univerzit 
v anglicky mluvících zemích 

Březen-září 
2013 

 3 
Získat k aktivní účasti významné akademické pracovníky z univerzit 
v německy mluvících zemích 

Březen-září 
2013 

                                                 
1 Uveďte termín: dd.mm.rr (např. 01.08.12) 



 4 
Získat k aktivní účasti významné akademické pracovníky z univerzit 
na Slovensku a v ČR 

Březen-září 
2013 

 5 
Zpracovat podkladové materiály v jazyce anglickém, německém a 
českém pro panelovou diskuzi (tištěné) 

Duben-září 
2013 

 6 
Realizovat odbornou konferenci s mezinárodní účastí na téma 
inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Září 2013 

 7 

Zúčastnit se mezinárodní konference „The UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities – world-wide Implementation and 
Effects“, konané ve dnech 3.-5.10. 2013 na univerzitě v Mnichově 
(přednáška na vyžádání) 

Říjen 2013 

 8 
Zpracovat sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí na 
CD 

Září- 
listopad 
2013 

    

Odkaz na 
dlouhodobý 
záměr  

2.2. Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích, zejména v angličtině 
Masarykova univerzita se zaměří na: 

- rozšíření nabídky studia realizovaného v angličtině, případně dalších cizích jazycích, 
- zvyšování počtu studentů studujících v cizojazyčných studijních programech. 

 
2.3. Zvyšování kvality studia posilováním zahraniční mobility studentů 
Masarykova univerzita chce v následujícím období: 

- zvyšovat podíl studentů všech stupňů studia, kteří se zapojí do mobilitních 
programů, 

- zkvalitnit začlenění mobilit do studijních programů a zvýšit jejich přínos z hlediska 
odborného růstu studentů. 

 
4.2 Mezinárodní profilace a postavení 
Masarykova univerzita se zaměří na: 

- dosažení špičkového mezinárodního postavení ve výzkumu ve vybraných 
oblastech. 

Výstupy  Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu 

 Č Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby) Cíl2 Termín4 

 1 
Program odborné konference s mezinárodní účastí na téma 
inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

1 Březen  
2013 

 2 
Aktivní účast významných akademických pracovníků 
z univerzit v anglicky mluvících zemích na konferenci 

2 Září 2013 

 3 
Aktivní účast významných akademických pracovníků 
z univerzit v německy mluvících zemích na konferenci 

3 Září 2013 

 4 
Aktivní účast významných akademických pracovníků 
z univerzit na Slovensku a v ČR na konferenci 

4 Září 2013 

 5 
Podkladové materiály v jazyce anglickém, německém a 
českém pro panelovou diskuzi (tištěné) 

5 Září 2013 

 6 

Odborná konference s mezinárodní účastí na téma 
inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a panelová diskuze na téma Analýza sociálních 
determinantů inkluzivního vzdělávání. Komparace ve 
vybraných zemích EU. Faktory determinující inkluzivní 
proces 

6 Září 2013 

 7 
Aktivní účast na odborné konferenci na univerzitě 
v Mnichově – 2 osoby 

7 Říjen 2013 

 8 Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí na CD 8 Listopad 
2013 

                                                 
2 Uveďte číslo(a) cíle z předcházející tabulky, ke kterému se váže daný výstup 



Harmonogram Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu 

 Č Hlavní činnosti (přidejte řádky) Výstup3 Termín1za
hájení 

Termín1 
ukončení 

 1 
Zpracování programu odborné konference 
s mezinárodní účastí 

1 Leden 
2013 

Březen 
2013 

 2 Pozvání hostů z univerzit z Anglie 2 
Březen 
2013 

Září 2013 

 3 
Pozvání hostů z univerzit v německy 
mluvících zemích  

3 
Březen 
2013 Září 2013 

 4 
pozvání hostů z univerzit na Slovensku a 
v ČR  

4 Březen 
2013 Září 2013 

 5 Zpracování materiálů pro konferenci  5 Duben 
2013 

Září 2013 

 6 Konání odborné konference 6 Září 2013 Září 2013 

 7 Aktivní účast na konferenci v Mnichově 7 Říjen 2013 Říjen 2013 

 8 Zpracování sborníku na CD 8 Září 2013 
Listopad 

2013 

Realizační tým Uveďte plán personálního zajištění včetně seznamu lidí 

 Č 
Jména klíčových lidí (přidejte řádky 

podle potřeby) 
 

 1 Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.   Odp. řešitel za PdF MU 

 2 Bc. David Erbes  
Administrace ekonomické stránky 
projektu 

 3 PhDr. Alena Franková   Administrátor projektu 

 4 PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 
Koordinátor aktivit se zástupci univerzit 
z anglicky mluvících zemí 

 5 PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. 
Koordinátor aktivit se zástupci univerzit 
z německy mluvících zemí 

 6 
Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, 
Ph.D. 

Koordinátor aktivit se zástupci univerzit 
z ČR a Slovenska 

                                                 
3 Uveďte číslo výstupu z předcházející tabulky, ke kterému se váže daná činnost 



 

       
 SOUHRNNÝ ROZPOČET v tis. Kč 

1. Kapitálové finanční prostředky 0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

1.2 Samostatné věci movité 0 

2. Běžné finanční prostředky 270 000,- 

2.1 Mzdy 125 000,- 

2.2 Odměny na DPP a DPČ  0 

2.3 Sociální a zdravotní pojištění, soc. fond 45 000,- 

2.4 Materiál a neinvestiční vybavení 48 000,- 

2.5 Služby  12 000,- 

2.6 Cestovní náhrady 40 000,- 

2.7 Stipendia 0 

 

 Celkem 270 000,- 
 

 Odůvodnění čerpání kapitálových prostředků  
(uveďte popis pořizované položky) 

cena jednotlivých 
položek (v tis. Kč) 

1. Odměny řešitelům 125 000,- 

2. Odvody z odměn 45 000,- 

3. 
Drobné kancelářské potřeby (papír, tonery  do tiskárny a kopírky, CD, DVD, 
flash, externí disk) 

48 000,- 

4. 
služby a náklady nevýrobní povahy, kopie CD, tisk podkladových materiálů 
pro akademické pracovníky v AJ a NJ 

12 000,- 

5. 
Služební cesta pro 2 osoby na pozvání prof. Annette Leonhardt – Ludwig-
Maxmilians-Universität München  

40 000,- 

   

   


