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Specifický vysokoškolský výzkum
  Specifickým vysokoškolským výzkumem (univerzitní web)  (dále SVV) se rozumí výzkum prováděný především
studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž projektů SVV je
vyhlašována každoročně v souladu s níže uvedenými podmínkami. V rámci Univerzity Karlovy se do této soutěže mohou
přihlášit všechny fakulty UK a CERGE.

- Výsledky Soutěže SVV se zveřejňují každoročně do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu Akademickým senátem
UK.
- Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanovuje rovněž příslušný děkan.
Nedílnou součástí každého podaného návrhu jsou tyto přílohy:
- Popis studentského vědeckého projektu
- Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let
Nedílnou součástí závěrečné zprávy řešitele jsou tyto přílohy:
- Slovní zhodnocení výsledků a přínosů projektu/konference
- Seznam publikačních a jiných výstupů, jejichž autory jsou studenti řešitelského týmu
(uvádí se např. články v recenzovaném odborném periodiku, ve sborníku, odborné knihy nebo jejich kapitoly, patent,
apod.)
- Seznam členů řešitelského týmu.
Doporučený rozsah pro každou z těchto příloh je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.
Výchozí dokumentace
Soutěž SVV se v jednotlivých letech řídí následujícími opatřeními rektora UK a dalšími zde uvedenými dokumenty:
-   Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009  k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na SVV
-   Pravidla  pro poskytování účelové podpory na SVV
-   K pravidlům  poskytování podpory na SVV
-   Grantový řád UK  (VI. úplné znění ze dne 14. 12. 2016)
-   Zápisy z jednání     Grantové rady UK
-   OR 42/2022 Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus,
SVV a GAUK pro rok 2023  .
Další informace naleznete také na stránce   často kladených otázek .
Informace o uplynulých ročnících   2010-2012 ,   2013-2015  a   2016-2018 , stejně jako   seznam řešených projektů
naleznete na samostatných stranách

SVV projekty řešené na PedF UK
Code Designation Title RUK

Code
Start
date

End
date

FacultyReimbursement
code

Programme Main
researcher

219607 SVV Vývoj,
výchova,
vzdělávání:
konstanty
a změny

SVV2605922020-01-012022-12-31PedF 260592 SVV Vondrová
Naďa
prof.
RNDr.,
Ph.D.

219608 SVV Mediální
moc,
kulturní
paměť,
společenská
odpovědnost

SVV2605932020-01-012022-12-31PedF 260593 SVV Pokorný
Jiří prof.
PhDr.,
CSc.

Metodika k závěrečným zprávám:

-       Zpráva se vyplňuje za rok 2022. Předchozí zprávy budou mít

https://cuni.cz/UK-3362.html
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-17-srpna-2009-c-1021
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/pravidla-pro-poskytovani-ucelove-podpory-na-specificky
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pravidla-pro-poskytovani-podpory
https://cuni.cz/UK-146.html
https://cuni.cz/UK-3646.html
https://cuni.cz/UK-778.html
https://cuni.cz/UK-12375.html
https://cuni.cz/UK-12375.html
https://cuni.cz/UK-3616.html
https://cuni.cz/UK-6503.html
https://cuni.cz/UK-7127.html
https://cuni.cz/UK-9468.html
https://cuni.cz/UK-10552.html
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hodnotitelé k dispozici, není tedy nutné do této zprávy opisovat
dřívější výsledky a počty za roky 2020 a 2021.
-       Vzhledem k tomu, že tříletá řešitelská perioda končí,
prosíme pouze v textové části o celkové shrnutí projektu.
Co se týče podávání žádostí nových projektů pro rok 2023,
dovoluji si pouze zopakovat několik důležitých věcí z
předchozích sdělení či pravidel.
-       Název navrhovaného projektu by neměl být zcela totožný s
názvem projektu předchozího.
-       Zúčtovací čísla novým projektům přiděluje Ekonomický
odbor rektorátu (nenavazují na sebe).
-       Od roku 2021 jsou v platnosti nová pravidla MŠMT [  1 ], která
se SVV dosud netýkala, jelikož projekty byly vyhlášeny ještě před
vstupem těchto pravidel v účinnost. Nová pravidla přináší
zejména tyto změny:
 o    Podíl osobních nákladů studentů na celkových osobních
nákladech je nyní minimálně 75% (dříve to bylo „více než 60%")
 o    Řešitelský tým má maximálně 50 členů.

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pravidla-pro-poskytovani-ucelove-podpory-na-specificky-1

