Výzva k předkládání studentských projektů do
Studentské grantové soutěže Univerzity Jana Amose Komenského Praha na rok 2017
Článek I
Rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha (UJAK) vyhlašuje interní studentskou
grantovou soutěž na rok 2017 (dále jen „soutěž“). Cílem soutěže je podpora projektů
uskutečňovaných týmy složených ze studentů doktorských nebo magisterských studijních
programů UJAK a jejich učitelů z řad akademických pracovníků UJAK.
Článek II
Podpora projektů je financována z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Udělení
a výše podpory jsou závislé na rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekty budou financovány v závislosti na aktuálně udělené podpoře.
Článek III
Zásady interní studentské grantové soutěže se řídí Zásadami studentské grantové soutěže
Univerzity Jana Amose Komenského Praha, které jsou zveřejněny v Opatření rektora č.9/2012
(viz www.ujak.cz/veda-a-vyzkum/specificky-vyzkum-studentska-grantova-soutez/).
Článek IV
Přihlášky do soutěže se podávají písemně na formuláři zveřejněném na
www.ujak.cz/veda-a-vyzkum/specificky-vyzkum-studentska-grantova-soutez/.
Článek V
Pro soutěž na rok 2017 vyhlašuje rektor UJAK následující tématické priority pro řešení
studentských projektů:
1. Osobnost speciálního pedagoga a jeho kompetence
2. Rodina a jedinec se speciálními potřebami
3. Komplexní péče o seniory ve vazbě na Národní strategii podporující pozitivní stárnutí pro
období let 2013 až 2017
4. Sociální inkluze. Člověk s postižením/znevýhodněním v současné společnosti
5. Média ve 3. tisíciletí
6. Řízení cestovního ruchu
7. Média veřejné služby v EU
8. Filmografie prof. Dušana Kleina
9. Aktuální otázky evropské integrace: historické, ekonomické a politické souvislosti
10. Řídící procesy a systém vzdělávání ve státní a veřejné správě na pozadí evropské
integrace
11. Trendy v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
12. Penitenciární a postpenitenciární péče v kontextu andragogiky
13. Konceptualizace gerontagogiky jako samostatné vědní disciplíny – východiska a
perspektivy
14. Pracovněprávní vztahy na pracovišti

15. Vzdělávání pro personalisty v budoucnosti
16. Komparace systémů vzdělávání dospělých v Evropě (vybrané země)
17. Firemní kultura a angažovanost zaměstnanců
18. Patologické vztahy na pracovišti
19. Znalostní management v organizaci
20. Systém bezpečnosti obyvatelstva České republiky – rizika, predikce, zajištění.
21. Vývoj mezinárodně politické a vojensko strategické situace globalizované společnosti na
počátku 21. století – výzvy, rizika, predikce, prevence.
22. Ekonomická bezpečnost. Bezpečnost a ochrana zájmů státu, podniku a jednotlivce.
Moderní přístupy k realizaci systému vzdělávání a odborné přípravy odborníků v oblasti
ekonomické bezpečnosti.
23. Systém vzdělání v oblasti bezpečnosti na základních školách v rámci sousedních států
České republiky se speciálním akcentem na brannou výchovu.

Článek VI
Přihlášky do soutěže se podávají do 31. ledna 2017 v elektronické a tištěné podobě Ing.
Kateřině Lendrové, e-mail: lendrova.katerina@ujak.cz, oddělení pro vědu a výzkum,
Roháčova 87, 2. patro.
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků soutěže je 28. února 2017.
Doporučený termín zahájení realizace projektu je 1. března 2017.
Článek VII
Závěrečná zpráva o řešení projektů končících v průběhu roku se podává vždy do 20. dne
měsíce následujícího po ukončení realizace projektu.

V Praze dne 8. prosince 2016
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