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1. Zásady pro organizování studentské vědy na UK FSV se týkají vědecké činnosti studentů podporované z 

institucionální podpory specifického výzkumu. 

2. Za rozvoj studentské vědy příslušných oborech odpovídají ředitelé institutu. Děkan stanovuje obecná 
pravidla. 

3. Na úrovni fakulty za mezioborovou koordinaci studentských vědeckých aktivit a jejich propojení s výukou 
odpovídají společně proděkani pro vědu, pro studijní záležitosti a pro doktorské studium. 

4. Prioritou UK FSV při organizování studentské vědy je zapojení studentů do řešení výzkumného záměru 
„Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy“. 

5. Při organizování studentské vědy na institutech platí následující pravidla a doporučení: 

 

o Instituty jsou zavázány v roce 2006 minimálně 10 % studentské vědy organizovat projektově 
přiměřeně dle pravidel přijímaných v rámci výzkumného záměru. Tento podíl se v následujícím 
roce zvýší na 20%. 

o Na každém institutu je jeden pracovník zodpovědný za financování studentských projektů. 
Tento pověřený pracovník vstoupí v kontakt s proděkanem pro vědu. 

o Institut zpracovává výroční zprávu o studentské vědě, kterou je třeba odevzdat do 31.1. 
nového kalendářního roku. Zprávy projednává vědecká rada a představují základ pro souhrnnou 
informaci o studentské vědě v rámci výroční zprávy fakulty. 

o Vedení fakulty doporučuje v rámci studentské vědy podporovat jednak aktivní účast studentů 
na všech konferencích a seminářích organizovaných fakultou, jednak organizovat doktorandské 
konference a semináře, kde studenti mohou prezentovat své výsledky. Dále doporučuje 
využívat možnosti publikovaní kvalitních prací v edici Doktorandské studie. 

 

6. Výroční zpráva zahrnuje tyto části: 

 

o Shrnutí (max. 10 řádků pro výroční zprávu fakultu) 

o Vlastní popis činnosti konaných v oblasti studentské vědy 

o Seznam projektů řešených v rámci studentské vědy 

o Seznam výstupů studentské vědy (publikace a nepublikované zprávy) 

o Závěrečný účet studentské vědy 

 

 
 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

 
Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. 

děkan fakulty 

 
 
 

 
V Praze dne 12. dubna 2006 

 


