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Stručná anotace kurzu:

Předmět  seznámí  studenty  s  problematikou  tvorby  projektů  v  kontextu  vědy  a  výzkumu i  projektů,  které 
využívají historických poznatků a jsou realizovány institucemi veřejného sektoru. Kurz bude vedle úvodních  
seminářů koncipován ve formě řízené práce studenta v rámci konzultačních hodin a závěrečné evaluace.  
Studenti budou seznámeni se základními možnosti financování vědeckých a výzkumných projektů i základními  
charakteristikami  výzkumných  projektů.  Posluchači  se  dále  seznámí  s  informacemi,  metodami  i  
problematickými oblastmi při zpracování vlastní projektové žádosti.

Podmínky pro udělení zápočtu:

- zpracování vědeckého projektu nebo veřejně prospěšného projektu:

Požadavky na vědecký projekt: 

- vytvořit projektový záměr vědeckého projektu – tento úkol má za cíl promyslet a vypracovat návrhu 
výzkumného projektu. Formulář koresponduje se základními údaji požadovanými v rámci projektů Grantové 
agentury České republiky či Grantové agentury ZČU. Formulář žádosti a konkrétní postup zpracování projektu 
je přístupný na Courseware (portal.zcu.cz). Při koncipování tématu úkolu je vhodné vycházet ze zadaného 
tématu diplomové práce.

Požadavky na veřejně prospěšný projekt:

- vytvořit projektový záměr veřejně prospěšného projektu, který koresponduje se zaměřením studia – 
tento úkol má za cíl promyslet a vypracovat návrh veřejně prospěšného projektu, který je orientován na 
prezentaci či ochranu kulturního dědictví, tvorbu nových materiálů pro výuku moderních dějin na školách,  
internetovou prezentaci výjimečného historického fenoménu, apod. Formulář koresponduje se základními 
údaji požadovanými v rámci projektů, které jsou podporovány jednotlivými resortními ministerstvy (zejm. 
MKČR či MŠMT), kraji, místními samosprávami a nadacemi. Formulář žádosti a konkrétní postup zpracování 
projektu je přístupný na Courseware (portal.zcu.cz). 

Datum odevzdání projektu:

-  projekt  musí  být  vyplněna  na  počítači  a  doručen  v tištěné  podobě  do  schránky  T.  Zíkové  na  KSA 
(Sedláčkova 15, 2. patro) případně zaslána poštou na adresu KSA /ne elektronickou/ nejpozději  do 30. 11. 
2010! Všechny projekty doručené po tomto datu budou automaticky vyřazeny.
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- v období 23. 9. – 7. 10. proběhnou úvodní semináře; následně budou studenti pracovat na přípravě projektů,  
které mohou s vyučující konzultovat. 

- 4. 11. 2010 – proběhne průběžný konzultační seminář nad stavem rozpracovanosti projektů

-  9. 12. 2010  proběhne evaluační seminář, jehož součástí  bude i přednáška lektora, který má zkušenosti  
s tvorbou  a  realizací  veřejně  prospěšných  projektů  historického  zaměření  (předpokládaná  účast  lektora  
Západočeského muzea či Památkového ústavu v Plzni) – účast na závěrečném semináři je povinná! 

Předpokládaná témata seminářů a harmonogram kurzu:

1) 23.9. – Úvodní hodina, konkretizace náplně kurzu, požadavků apod. Konkretizace základních pojmů. Cíle,  
výstupy a aktivity projektu. 

2) 30.9. – Vědecký projekt, příprava grantového projektu, možnosti financování vědy a výzkumu. Hodnocení  
vědeckých projektů (na konkrétních příkladech).

3) 7.10. – Veřejně prospěšný projekt s využitím historických poznatků, základní možnosti financování projektů, 
charakteristika  projektů.  Zkušební  tvorba základní  osnovy  návrhu projektu  dle  zadaných instrukcí.  Zadání  
požadavků na zpracování vědeckého a veřejně prospěšného projektu.

4)  v období  od  8.10.  do  3.11. –  příprava  projektu,  základní  zpracování  podkladů,  průběžné  konzultace 
s vyučující

5)  4.11.2010 –  konzultační  seminář  k průběhu zpracování  projektů,  problémy při  zpracování,  představení 
vybraných témat a typů projektů

6)  v období  od  5.11.  do  30.11. –  příprava  projektu,  finalizace  projektu,  možné  průběžné  konzultace 
s vyučující

7) 30.11.2010 – mezní termín odevzdání projektů!

8) 9.12.2010 – evaluační seminář

Prezentace z jednotlivých seminářů budou přístupné ve formě prezentace na stránkách Courseware 
(portal.zcu.cz). 

Doporučená literatura:

- dle tematického zacílení projektu (možné konzultovat s vyučující)

K základní orientaci v metodách projektového plánování a postupu při tvorbě projektu blíže viz např.:
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