
Rozvojové projekty na podporu oboru Středoevropská studia 

 

Centrum středoevropského vzdělávání 

 

Hlavní řešitel: Rudolf Chmel 

Doba řešení: 2007 

Poskytovatel grantu: MŠMT ČR 

 

Cílem projektu bylo vytvoření pedagogicko-vědecké základny pro systematickou výměnu 
aktuálních vědeckých poznatků, jejichž recipienty byli primárně studenti studijních programů 
slovakistika, polonistika a maďarština. Předkládaný projekt byl plánován jako jeden z dílčích 
kroků celkové transformace skladby předmětů stávajících oborů do skladby předmětů 
odpovídajících povaze Středoevropských studií. Projekt byl realizován prostřednictvím 
modulových přednáškových cyklů, jež byly realizovány v úzké spolupráci s pracovníky 
středoevropských univerzitních a akademických center. Zaměření přednáškových cyklů 
odpovídalo interdisciplinárnímu pojetí, přičemž zahrnovalo základní společenskovědné 
oblasti, které jsou integrální součástí studovaných předmětů našeho oboru (důraz byl položen 
na tyto disciplíny: středoevropské literatury, středoevropské jazyky, dějiny a kulturní 
dědictví). Primárně se tedy jednalo o projekt, jehož cílem bylo vytvoření špičkového 
„mobilního“ pracoviště sdružujícího na interně-externí bázi špičkové odborníky ze Slovenska, 
Maďarska, Polska, kteří se stali odbornými konzultanty v rámci jejich výukové a vědecké 
činnosti a cílené spolupráce s pracovníky Semináře středoevropských studií ÚSVS FF UK 
v Praze. Další informace na http://kabinetslovakistiky.wz.cz/article.php?id=225  

 

 

Příprava akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Středoevropská studia 

 

Hlavní řešitel: Rudolf Chmel 

Doba řešení: 2007 

Poskytovatel grantu: MŠMT ČR 

 

 



 

Příprava vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků se zacílením na humanitní studia středoevropského, 
jihovýchodoevropského a východoevropského geografického a 
geopolitického prostoru 

 

Hlavní řešitel: Rudolf Chmel 

Doba řešení: 2007 

Poskytovatel grantu: MŠMT ČR 

 

 

Bachelor’s Degree Program in the Visegrad Studies (Central European 
Studies) 

 

Hlavní řešitel: Robert Pejša / Rudolf Chmel 

Doba řešení: 2008–2011 

Poskytovatel grantu: Mezinárodní visegráský fond (Visegrád University Studies Grant No. 
60810011) 

 

Studijní obor Středoevropská studia (Visegrad Studies) – jednooborové a dvouoborové 
studium, který se začal realizovat na ÚSVS FF UK v ak.r. 2007/2008, získal finanční podporu 
pro svou realizaci v rámci grantové podpory Mezinárodního Visegradského Fondu (IVF). 
Finanční podpora byla poskytnuta na základě vypracování projektu pod názvem "Bachelor’s 
Degree Program in the Visegrad Studies (Central European Studies)" v rámci "Visegrad 
University Studies Grant", který byl vůbec poprvé vyhlášen v říjnu 2007 a jehož výsledky 
byly vyhlášeny v dubnu 2008. Projekt byl vypracován pracovníky Semináře středoevropských 
studií ÚSVS FF UK a jeho cílem bylo postupně rozvíjet další podmínky pro odborný a 
personální rozvoj tohoto nového oboru, stejně jako využít těchto prostředků pro „resuscitaci“ 
tradičních oborů: hungarologie, polonistika a slovakistika. Finanční prostředky byly použity k 
financování výukové činnosti zahraničních vědeckých kapacit v rámci Semináře 
středoevropských studií a jejich přímé participaci na realizaci oboru. Podpora ze strany 
Visegradského fondu byla klíčovým krokem pro další rozvoj pracoviště na jeho cestě k 
vytvoření samostatné Katedry středoevropských studií FF UK v Praze. 

 

 



Inovace předmětu Metodologie obecné lingvistiky 

 

Hlavní řešitel: Marián Sloboda 

Doba řešení: 2013 

Poskytovatel grantu: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT ČR (grant č. 14B5) 

 

 

Inovace předmětu Sociolingvistické aspekty středoevropských spisovných 
jazyků 

 

Hlavní řešitel: Marián Sloboda 

Doba řešení: 2014 

Poskytovatel grantu: FF UK 

 


