Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR
za rok 2018
Spolek Rada vědeckých společností ČR je nezávislé neziskové dobrovolné sdružení, sdružující vědecké
společnosti působící v České republice. Vzniklo za účelem prosazování zájmů vědeckých společností.
V roce 2018 sdružovala RVS ČR 85 vědeckých společností s více než 25 000 členy; na plenárním zasedání
v dubnu 2018 bylo přijato pět společností, z toho tři transformované komitéty: Česká společnost pro
slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., Český komitét pro geodézii a geofyziku, z. s., Český
komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy, z. s., a dvě společnosti Česká společnost arachnologická,
z. s., Česká asociace pro africká studia, z. s. Svou činnost ukončila Vědecká společnost pro nauku o kovech.
Na dubnovém plenárním zasedání rovněž proběhla volba nového výkonného výboru, který pracuje
od 1. 9. 2018 v novém složení: L. Hrouda (předseda), I. Bičík, P. Budil, J. Dolejší (vědy o neživé přírodě),
J. Albrechtová, A. Šedivá, V. Spiwok (vědy o živé přírodě), J. Buriánek, B. Tyllner, J. Fischer (společenské
vědy). Druhým rokem pracovala Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi při Akademické radě
AV ČR, která mimo jiné předkládá žádosti o dotace vědeckých společností a zprávu o činnosti Akademické
radě AV ČR. Komise pracovala v tomto složení: M. Pravdová (předsedkyně), M. Bilej, L. Vostrá, H. Sychrová
(za AR), L. Hrouda, I. Bičík, J. Buriánek, J. Spížek (do 1. 9.), V. Spiwok (od 1. 9. 2018), (za VV RVS).
Transformace komitétů byla dokončena na plenárním zasedání v dubnu 2018, s jedinou výjimkou, kterou
je Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s., která bude řešena na plenárním zasedání RVS
ČR v dubnu 2019. Metodický pokyn přechodného charakteru předpokládal dvě kola projektů:
(1) standardní žádosti o dotace na vědecké projekty, podávané v říjnu a řešené ve výboru RVS ČR, v Komisi
pro spolupráci s vědeckými společnostmi a schvalované Akademickou radou v únoru či březnu,
a (2) žádosti o příspěvky na mezinárodní spolupráci, projednávané pro stávající rok v květnu nebo červnu,
u nichž je možná 100% dotace.
Většina vědeckých společností sdružuje širokou odbornou základnu včetně zájemců z řad amatérů (to platí
zejména o přírodovědných společnostech), se širokou škálou činnosti od vědecké po popularizační.
Obecně lze říci, že vědecké společnosti sdružené v RVS ČR trvale plní úlohu oborových jednotících
platforem – ve většině oborů jsou institucemi spojujícími odborníky z vysokých škol, Akademie věd ČR,
rezortních výzkumných ústavů a studenty všech stupňů. Řada vědeckých společností má interdisciplinární
charakter a některá vědecká zaměření společností nejsou zastoupena v akademických či jiných vědeckých
institucích. Mnohé vědecké společnosti jsou též jediným spojením odborné veřejnosti s mezinárodními
vědeckými organizacemi. V níže uvedených případech vydávají společnosti i mezinárodní impaktované
časopisy.
Činnost vědeckých společností podporovaná Akademií věd ČR je možno rozdělit do několika níže
uvedených kategorií. Nutno podotknout, že aktivita každé společnosti je jiná a opravdu vynikající činnosti
dosahují v jedné nebo dvou kategoriích.
A. Periodická publikační činnost má možná nejtrvalejší hodnotu; mnohé společnosti již několik desetiletí
vydávají mezinárodní i národní časopisy se širokým dopadem na odbornou obec. Téměř všechny
společnosti pak vydávají odborné i informační bulletiny pro své členy. V roce 2018 společnosti vydávaly
celkem 31 mezinárodně význačných časopisů (z toho 7 s impakt faktorem), 39 národních odborných
časopisů, 18 webových časopisů a 39 zpravodajů. Z nejdůležitějších periodik je možno uvést příklady:
Mezinárodní cizojazyčná impaktovaná periodika: společnosti vydávají 7 mezinárodních impaktovaných
periodik: Preslia (Česká botanická společnost, IF 3,00); Fottea (Česká algologická společnost, 1,48); Journal
of Geosciences (Česká geologická společnost, 1,41); Geografie (Česká geografická společnost, 0,75); Plant

Protection Science (Česká fytopatologická společnost, 1,07); Chemické listy (Česká chemická společnost,
0,39), Physiological responses to different neuromuscular movement task during eccentric bench press.
Neuroendocrinology Letters (Česká společnost pro biomechaniku, 0,67). Tyto časopisy jsou významnou
vizitkou společností i RVS ČR a představují špičkovou publikační platformu pro badatele z AV ČR i VŠ; první
tři stojí i výše než příslušné oborové časopisy AV ČR. Vesměs jde o periodika vydávaná a financovaná
společnostmi (spoluúčast na vydávání neuvádíme).
Anglicky (zcela nebo zčásti) vydávaná periodika bez IF, vesměs ale evidována v databázi RIV: příkladem
mohou být Czech Mycology (Česká vědecká společnost pro mykologii), Acta Societatis Zoologicae
Bohemicae (Česká zoologická společnost), Klapalekiana (Česká společnost entomologická), Sylvia (Česká
společnost ornitologická), Materials Structure (Krystalografická společnost), EGRSE - International Journal
of Exploration Biophysics, Remote Sensing and Environment (Česká asociace geofyziků), Cargo (Česká
asociace pro sociální antropologii), Open Europaean Journal on Variable Stars (Česká astronomická
společnost), Cor et Vasa (Česká kardiologická společnost), Pedagogická orientace (Česká společnost
pedagogická), Česká antropologie (Česká společnost antropologická), Journal of Landscape Ecology (České
společnost pro krajinou ekologii), Journal of the Czech Musicological Society (Česká společnost pro
hudební vědu), Religio (Česká společnost pro religionistiku), Politologická revue (Česká společnost pro
politické vědy), Dějiny věd a techniky/History of Sciences and Technology (Společnost pro dějiny věd
a techniky).
Česká národní odborná periodika jsou vydávána téměř polovinou vědeckých společností napříč oborovým
zaměřením: příkladem těch, které jsou evidované v RIV, mohou být Zprávy České botanické společnosti
a Bryonora (Česká botanická společnost), Mykologické listy Česká vědecká společnost pro mykologii),
Geografické rozhledy (Česká geografická společnost), Česká kinantropologie (Česká společnosti pro
kinantropologii), Časopis Matice moravské (Matice moravská), Pokroky matematiky, fyziky
a astronomie a Rozhledy matematicko-fyzikální (Jednota českých matematiků a fyziků), Revue církevního
práva (Česká společnost pro církevní právo), Česká kriminologie (Česká kriminologická společnost), České
právo životního prostředí (Česká společnost pro právo životního prostředí), Revue církevního práva
(Společnost pro církevní právo), Kosmické rozhledy (Česká astronomická společnost).
B. Knižní publikace a sborníky z konferencí jsou další významnou publikační platformou: v roce 2018 bylo
vydáno 22 knih a 55 sborníků. Jako příklady můžeme uvést knihy: P. Novák, J. Rožnovský: Aktuální otázky
bioklimatologie zvířat (Česká společnost pro bioklimatologii); Talhofer, V.; Hošková-Mayerová, Š.;
Hofmann, A.: Quality of Spatial Data in Command and Control System (Česká kartografická společnost);
Popelka S.: Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii - praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením
experimentu (Česká kartografická společnost); Čtrnáctová H., Nesměrák K., Teplá M.: DidSci Plus 2018 Research in Didactics of Science PLUS (česká společnost chemická); Čapek, L., Hájek, P., Henyš, P. a kol.:
Biomechanika člověka (Česká společnost pro biomechaniku); Šturma, P.; Trávníčková, Z. (eds.): Jednotlivec
v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí. Lidskoprávní, investiční a další křižovatky (Česká
společnost pro mezinárodní právo); Křížek, M., Somer L., Šolcová, A.: Kouzlo čísel. Od velkých objevů
k aplikacím. (JČMF); Michal Ctibor: Marcus Tullius Cicero, Caesarianae - Řeči proslovené před Caesarem
(Jednota klasických filologů). U sborníků převažovaly publikace ze sympozií a konferencí uskutečněných
v předchozích letech.
C. Vědecká a vědecko-organizační činnost se uskutečňuje pořádáním sympozií, konferencí i dalších
setkání. V loňském roce bylo uskutečněno 107 mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů, v nichž
byla vědecká společnost hlavním pořadatelem nebo spolupořadatelem, 84 česko-slovenských a 137
národních odborných a vědeckých setkání. Z mezinárodních konferencí a kongresů vedených v anglickém

jazyce, kterých se účastnilo několik stovek (až tisíc) participantů a jejichž hlavním organizátorem byla
vědecká společnost, je možno uvést:
Vulnerability and Resilience: Adaptive Strategies and Global Change (Česká asociace pro sociální
antropologii); Host Pathogen Interaction Forum 2018 (Česká imunologická společnost); ESID Spring School
- Primární imunodeficience (Česká imunologická společnost); Morphology 2018, 55th Lojda Symposium on
Histochemistry (česká společnost pro histo- a cytochemii); 34th FEBS Congress 2018 (Česká společnost pro
biochemii a molekulární biologii, 2000 účastníků!); Global biodiversity conservation conference (Česká
společnost pro ekologii); XV Discussions in Structural Molecular Biology (Česká společnost pro strukturní
biologii). FEBS Advanced Lecture Course and 33rd European Cytoskeletal Forum Meeting: Biology and
Pathology of the Cytoskeleton: the crossroads of three cytoskeletal systems (Česko-slovenská biologická
společnost); XXIII Polish-Czech Seminar Structural and Ferroelectric Phase Transitions (JČMF).
Zatímco mezinárodní konference mají často charakter výjimečnosti a pořadatelství i pro evropské
instituce, české a československé konference jsou často výročního charakteru, jakkoli tematicky
zaměřené. Loňského roku tyto konference převažovaly, proto je příkladový výběr bohatší (zahrnuty jsou
konference české a česko-slovenské, kde nebyla hlavním jednacím jazykem angličtina): 51th International
Congress of the Anatomical Society (Česká anatomická společnost); Archeologické výzkumy v Čechách
2017 (Česká archeologická společnost); XVII. Mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie na
hradě Sovinci (Česká asociace orální historie); Transdisciplinarita v pedagogických vědách (Česká asociace
pedagogického výzkumu); Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie (Česká
botanická společnost); Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století (Česká demografická
společnost); Padlí - houby řádu Erysiphales – nové poznatky o taxonomii, biologii, interakci rostlinapatogen, epidemiologii a ochraně rostlin (Česká fytopatologická společnost); 24. sjezd České geografické
společnosti a 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti – Geografia na vzostupe (Česká geografická
společnost); Konference New Wave 2018 (Česká geografická společnost); XVIII. Konference České
limnologické společnosti a Slovenskej Limnologickej spoločnosti (Česká limnologická společnost);
Meteorologie – tradice a budoucnost (Česká meteorologická společnost); Poslání a budoucnost muzeí
v přírodě v České republice (Česká národopisná společnost); Výroční konference ČSS – Česká společnost
a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918-2018), (České sociologická společnost); ÚSES – zelená páteř
krajiny 2018 (Česká společnost pro krajinnou ekologii); Zoologické dny Praha 2018 (Česká zoologická
společnost); Mikroskopie 2018 (Česká mikroskopická společnost); Tomáškovy dny (Československá
společnost mikrobiologická); VI. sjezd historiků umění (Uměleckohistorická společnost).
D. Činnost pro školy všech stupňů
Vědecké společnosti aktivně podporovaly výuku na základních, středních i vysokých školách formou
celkem 143 akcí typu matematických, chemických, přírodovědných či astronomických olympiád,
specializovaných terénních kurzů pro středoškolské a vysokoškolské studenty, doktorandských seminářů,
kurzů v přípravě na Ph.D. a různých soutěží. Podílely se na tvorbě výukových materiálů, učebnic
i zákonných norem. Rozsah této činnosti dovoluje již v této kapitole uvádět minimum příkladů;
mimořádnou aktivitu na tomto poli vyvíjejí zejména přírodovědné společnosti: Česká společnost
astronomická, Česká společnost chemická, Česká botanická společnost, Česká algologická společnost
a zejména Jednota českých matematiků a fyziků.
Za všechny alespoň tři příklady kurzů pro VŠ studenty a vyučující: Determinační kurs sinic a řas (Česká
algologická společnost); Floristický kurz ČBS Polička (Česká botanická společnost); Celostátní konference
učitelů matematiky SŠ "Jak učit matematiku na SŠ" (JČMF).

E. Přednášková, výstavní a popularizační činnost
Těžiště činnosti většiny vědeckých společností spočívá v jejich přednáškových, popularizačních a jiných
spolkových, často mezioborových aktivitách. V roce 2018 společnosti uspořádaly (mimo výše uvedené
akce) 526 přednášek, exkurzí či seminářů, 15 výstav a 116 mediálních vstupů a vysílání, které stimulují
zájem veřejnosti a především studentů o vědeckou práci a podporují i aplikace nových poznatků. Jakkoli
jde o drobné, mnohdy jednorázové akce, zviditelňují vědecké společnosti mimo odbornou obec, mezi
kulturní veřejností, a dokazují, že v popularizaci vědy mají vědecké společnosti opravdu nezastupitelnou
úlohu.
Jako příklad speciální výstavy lze uvést výstavu uspořádanou Českou entomologickou společností „Velká
výstava bezobratlých“ na půdě PřF UK Praha, která mimořádně aktivním způsobem seznamuje návštěvníky
s často i nepatrnými zástupci hmyzu, pavouků apod., všechno na živých exemplářích.

F. Další činnost vědeckých společností
 Významným osobnostem vědních oborů nebo nadějným mladým badatelům společnosti předaly
celkem 58 ocenění jako uznání jejich vynikající práce.
 Vědecké společnosti samy i se svými členy jsou zapojeny do činnosti 168 mezinárodních organizací.
Řada jejich zástupců jsou přitom členy řídících orgánů těchto organizací.
 Důležitou aktivitou společností a RVS ČR je i tvorba a zpřístupnění jejich internetových stránek.
Naprostá většina společností spravuje své vlastní webové stránky, které obsahují mnoho
důležitých informací nejen pro zájemce o vědecký výzkum, ale i pro média. Výjimečným webem je
www.astro.cz (Česká astronomická společnost), který zaznamenal v roce 2018 přes 2 miliony
vstupů!
RVS ČR v roce 2018 posoudila a v oponentském řízení navrhla k podpoře celkem 127 žádostí o podporu
AV ČR na činnost společností a 58 žádostí na projekty mezinárodní spolupráci vědeckých společností v ní
sdružených. Žádosti podalo celkem 70 vědeckých společností.
Závěrem: Bohatá činnost RVS ČR je umožněna aktivitou tisíců členů vědeckých společností, v neposlední
řadě ale i vstřícným postojem AV ČR, díky jejíž rozpočtové kapitole je činnost RVS ČR financována.
V březnu 2018 bylo uzavřeno Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi AV ČR a RVS, s platností na
5 let, které bylo slavnostně podepsáno 2. 3. 2018 v kanceláři předsedkyně AV ČR. Veškeré podrobnosti
o činnosti je možno nalézt na webové stránce RVS ČR http://rvs.paleontologie.cz/.

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
předseda RVS ČR

DOTACE 2018

Projekty

Dotace požadavky
2018

NEŽIVÁ PŘÍRODA
Česká asociace geofyziků

1. Vydávání odbor. časopisu EGRSE pro oblast střední Evropy

Česká astronomická společnost

1. Odborné periodikum Kosmické rozhledy
2. Popularizace astronomie a souvisejících oborů,
konference, semináře
3. Odborná a pozorovací činnost v oboru astronomie. Tisk
publikací, zpracování dat, administrativní a materiální
zabezpečení. Správa webové stránky www. astro.cz

Česká geografická společnost

Celkem
1. Geografické rozhledy. Časopis pro učitele zeměpisu a
ekologie.

190 000

140 000
440 000

3. Informace ČGS. Časopis.

130 000
150 000
20 000

Celkem

300 000

2. Geografie - Sborník geografické společnosti.

Česká geologická společnost

55 000
110 000

1. Vydání časopisu"Journal of Geosciences". Impaktované
odborné periodikum. IF 1,405
2. Přednášková, popularizační činnost a zajištění exkurzí.
Zajištění přednášek, materiální zabezpečení seminářů a
exkurzí
Celkem

255 000
26 000
281 000

1. Členský zpravodaj ČMeS. Informační zpravodaj pro členy
společnosti.
2. Cyklus přednášek pro členy ČMeS. Technické zabezpečení,
pronájem.

17 000

Celkem

21 000

Česká společnost pro biomechaniku

1. Workshop forenzní biomechaniky 2018

35 000

Česká společnost pro kybernetiku a
informatiku

1. Propagace významných výsledků a odborných aktivit.
Semináře, tisk sborníků.

Česká meteorologická společnost

Česká společnost pro mechaniku

1. Vyhodnocení a ocenění příspěvků pracovníků do 35 letAplikovaná mechanika
2. Soutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a
mechaniky
3. Vydavatelská a ediční činnost - Bulletin
4. Přednášková a popularizační činnost společnosti
Celkem

4 000

100 000
4 000
7 000
64 000
32 000
107 000

Česká společnost pro kompozitní a
uhlíkové materiály

1. Podpora výzkumu a využití nových uhlík. materiálů a
kompozitů. Semináře, vydávání Bulletinu.

10 000

Česká společnost pro vědeckou
kinematografii

1. Aplikovaná optika a obrazové technologie 2018. Odborný
seminář a náklady s ním spojené.

21 000

Československá mikroskopická
společnost

1. Kurz "Zpracování a analýza mikroskopického obrazu".
Odborný kurz pro postgraduální výuku.

25 000

2. Provozování interaktivní www prezentace
3. Kurz Přípravy biologických preparátů pro elektron.
mikroskopii
4. Kurz Mikroskopie materiálů
Celkem
Jednota českých matematiků a fyziků

1. Vydávání časopisu Pokroky matematiky…
2. Odborné aktivity ČMS, sekce JCMF. Přednášky, vydávání
informačního bulletinu.
3. Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o cenu M.
Odehnala

25 000
0
80 000
100 000
40 000

5. Vydávání časopisu "Učitel matematiky"

35 000
41 000
30 000

6. Soutěž VŠ studentů ve vědecké a odborné činnosti v
didaktice matematiky. Tisk materiálů, propagace.

15 000

4. Odborná činnost v pobočkách JČMF. Přednášky, semináře.

7. Celostátní soutěž dipl.,rig. a bak.prací z didaktiky fyziky.
Tisk materiálů, propagace
Celkem
Krystalografická společnost

30 000

1. Pokročilé techniky výzkumu struktury materiálů
Celkem
Celkem neživá příroda

9 000
270 000
157 000
157 000
1 877 000

ŽIVÁ PŘÍRODA
Česká algologická společnost

1. Vydávání odborného periodika Fottea

42 000

Česká anatomická společnost

1. 50. výroční konference ČAS

28 000

Česká bioklimatologická společnost

1. Pořádání konference "Člověk ve svém pozemském a
kosmic. prostř."
2. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat
3. Monitoring přírodního prostředí. Metody měření a
vyhodnocení přírodních procesů.
4. Vydání zpravodaje č. 48 pro členy společnosti

Česká botanická společnost

Celkem
1. Vydávání impaktovaného vědeckého časopisu Preslia (IF
4,11)
2. Vydávání odborného časopisu Zprávy ČBS
3. Floristický kurz ČBS
4. Přednáškové cykly ČBS
5. Konference ČBS
6. Knihovna ČBS. Knihovna obsahuje 48.500 přírůstkových
čísel, každoročně přibývá cca 500 dalších. Výměna 146
ročníků časopisů (převážně zahraničních), recenzemi
získávány knihy.
7. Vydávání odborného časopisu Bryonora, uveřejňuje
původní práce z oborů bryologie a lichenologie,
středoevropská úroveň, 58. číslo, dvakrát ročně.
Celkem

Česká herpetologická společnost

1. Herpetologické informace - vydávání časopisu pro laickou i
odbornou veřejnost

4 000
4 000
5 000
3 000
16 000
243 000
70 000
20 000
10 000
10 000

60 000

20 000
433 000
15 000

Česká imunologická společnost

1. Imunologický zpravodaj, údržba web. stránek
2. VIII. Workshop - vztah mezi strukturou a biolog. vlastn.
polymer. léčiv
3. Pořádání odbor. seminářů na regionál. bázi
4. Workshop věnovaný subpopulacím CD4+ T lymfocytů
5. Symposium ESID Spring School
6. Host Pathogen Interaction Forum 2018
Celkem

Česká kardiologická společnost

1. Vydáváníní periodika Cor et Vasa

Česká kinantropologická společnost

1. Časopis Česká kinantropologie a internetové stránky

Česká limnologická společnost

1. Vydávání zpravodaje ČLS, provoz www stránek
2. Činnost odbor.skupin ČLS, pořádání odbor. seminářů

Česká pedologická společnost
Česká společnost antropologická
Česká společnost entomologická

Česká společnost experim. biologie
rostlin

30 000

1. monografie Společná historie české a slovenské pedologie;
úprava www. stránek

45 000

188 000

Celkem

261 000

1. Rostlinná experimentální biologie jako moderní věda s
nesporným přínosem pro život společnosti

Česká společnost chemická

1. Chemické listy - Bulletin
Celkem

73 000

34 000
34 000
20 000
180 000
180 000

1. Ornitologický časopis Sylvia č. 54

45 000

1. Bulletin ČSBMB
2. Semináře, workshopy, praktické kurzy, přednášky.
Biofórum; Fórum mladých; Bioinformatika; Lipidomika;
Proteomika.

60 000
140 000

2. Vydávání časopisu Mykologické listy

200 000
161 000
161 000
20 000
20 000
120 000
25 000

Celkem

145 000

Celkem
1. Současné pokroky v buněčné biologii
Celkem
1. Pedagogická činnost ČSE
Celkem
Česká vědecká společnost pro mykologii

30 000

1. Vydávání časopisu Česká antropologie
1. Ediční činnost ČSE. Vydávání odborného časopisu
Klapalekiana
2. Zajištění knihovny ČSE. Výměna publikací se 150 partnery
za vědecké časopisy ČSE.

1. Lojdovo sympozium - konference, workshop

Česká společnost pro ekologii

65 000
4 000
4 000

Celkem

Česká společnost histo- a cytochemická

Česká společnost pro buněčnou biologii

103 000
100 000

2. 24. Helmintologické dny

1. 48th Jirovec´s protozoological days

Celkem

Česká společnost ornitologická
Česká společnost pro biochemii a
molekulární biologii

14 000
11 000
18 000
20 000
20 000

8 000
15 000
15 000

Celkem
Česká parazitologická společnost

20 000

1. Vydávání mezinárodního časopisu Czech Mycology

Česká zoologická společnost

1. Vydávání časopisu Acta Societatis Zoologicae Bohemicae
vol. 81
2. Zajištění činnosti knihovny ČZS. Výměna časopisů ČZS za
zahraniční odborné knihy a periodika.
3. Multioborová konference "Zoologické dny Brno 2018"
Celkem

Československá biologická společnost

Československá společnost
mikrobiologická

1. Zpravodaj, 2 čísla
2. Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu. 51.
výroční cytogenetická konference; Genetická toxikologie
prevence rakoviny; Biology and pathology of the
cytoskeleton: the crossroads of three cytoskeletal systems;
Relevance of non-coding RNAs in oncology; Přednášky
pobočky v Brně;

49 000
10 000
146 000
65 000

3. Webová stránka ČSBS

200 000
15 000

Celkem

280 000

1. Bulletin ČSSM
2. Tomáškovy dny - konference pro diplomanty a doktorandy
nejen v oboru lékařských mikrobiologů.
3. Pokroky v mikrobiologii. Zápočtový kurs pro PGS studenty.

Česká společnost pro krajinnou ekologii

87 000

90 000
10 000
10 000

Celkem

110 000

1. Vydávání vědec. časopisu Journal of Landscape Ecology
(JLE) a pořádání konferencí - Výroční konference CZ-IALE;
Venkovská krajina; ÚSES - zelená páteř krajiny a Říční krajina.

126 000

Celkem živá příroda

2 643 000

SPOLEČENSKÉ VĚDY
Česká archeologická společnost

1. Kontinuace interního tisku Zprávy CAS + Supplementa

Česká archivní společnost

1. ČAS v roce 2017 - Ročenka ČAS
2. Německá okupační správa v letech 1938-1945. Sborník z
konference

30 000
30 000
30 000

Celkem

60 000

Česká asociace orální historie

1. XVII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na
hradě Sovinec

14 000

Česká asociace pedagogického výzkumu

1. Publikace výstupů z výroční konference ve sborníku
anotací a recenzovaném monočísle časopisu

30 000

Česká asociace pro sociální antropologii

1. Vydávání časopisu CARGO

18 000

Česká demografická společnost

1. Konference - Demografický výzkum a populační vývoj na
území ČR a SR
2. Soutěž a ocenění autorů nejlepší VŠ kvalifik. práce z
oblasti demografie

70 000
7 000

Celkem

77 000

Česká kriminologická společnost

1. Časopis Česká kriminologie

Česká národopisná společnost

1. Národopisný věstník 2018. Časopis.
2. Elektronická databáze národopisných příspěvků II

35 000
46 000
11 000

Celkem

57 000

Česká pedagogická společnost

1. Vydávání odb. časopisu Pedagogická orientace

Česká platónská společnost
Česká sociologická společnost

1. Platónovy dialogy Kritón a Minós
1. Česká sociologie a současná česká společnost

105 000
54 000
83 000

Česká společnost ekonomická

1. Podpora mladých vědců v oblasti ekonomického výzkumu.
Konference ČSE pro zájemce z řad studentů a pedagogů,
Cena K. Engliše "Mladý ekonom".
2. Experti do škol. Vzdělávací projekt pro studenty středních
škol formou přednášek, seminářů. Cílem je přiblížení
ekonomie v praxi a motivace studentů pro studium na VŠ
ekonomické.
3. X. bienální konference ČSE
Celkem

Česká společnost novořeckých studií

1. Přednášky z oblasti novořecké filologie, historie a kultury
2. Časopis Neograeca Bohemica
Celkem

Česká společnost pro filmová studia
Česká společnost pro hudební vědu

1. Mezinárodní konference Screen Industries in East-Central
Europe (SIECE VI)
1. Muzikologické fórum
2. Kdo je kdo v současné české muzikologii on-line reedice a
aktualizace

Celkem
Česká společnost pro mezinárodní právo 1. Český příspěvek k mezinárodnímu právu 2018. Vydání
ročenky mezinárodního práva, pořádání a organizace
mezinárodního symposia a vydání sborníku.
Celkem

52 000

63 000
60 000
175 000
11 000
20 000
31 000
20 000
22 000
10 000
32 000

60 000
60 000

1. Vydávání časopisu České právo životního prostředí

55 000
25 000

2. Kolektivní monografie Czech Environmental Law Yearbook
2018. Vydání publikace v angličtině.

15 000

Celkem

40 000

Česká společnost pro religionostiku

1. Časopis Religio: Revue pro religionistiku

50 000

Českomoravská psychologická
společnost

1. E-psychologie, ročník 12/2018

50 000

Česká společnost pro politické vědy
Česká společnost pro právo životního
prostředí

1. Politologická revue - podpora vydávání odbor. časopisu

2. Podpora vědecké činnosti ČMPS v r. 2018. Vydávání
čtvrtletního zpravodaje ČMPS; pravidelné aktualizace www
stránky; emailová komunikace; sociální síť Facebook.
Celkem
Český klub skeptiků Sisyfos
Jazykovědné sdružení České republiky

Jednota klasických filologů

1. Vydávání zpravodaje SISYFOS
Celkem
1. Jazyk soukromé psané komunikace - veřejné přednášky,
odborné semináře, metodologie výzkumu tohoto druhu
komunikátů. Výsledky budou publikovány v členském
periodiku Jazykovědné aktuality, jehož vydávání je součástí
projektu.

160 000
35 000
35 000

2. Ediční činnost JKF. Vydávání odborného časopisu Auriga

85 000
14 000
70 000

3. Bibliografie klasické filologie v ČR. Vydávání národní
bibliografické příručky, sběr dat ke zveřejnění.

18 000

1. Přednášky a semináře JKF

Celkem
Kruh moderních filologů

110 000

1. Přednášky
2. Skupina pro románskou kontrastivní lingvistiku
Celkem

102 000
24 000
8 000
32 000

Celkem

20 000
15 000
35 000

Matice moravská

1. Vydávání časopisu Matice moravské

86 000

Sdružení historiků ČR (historický klub
1872)

1. Zpravodaj Historického klubu 2017

70 000
70 000

Literárněvědná společnost

1. Přednášková činnost v pobočkách
2. Kontexty literární vědy VIII.

Celkem
Společnost pro dějiny věd a techniky

1. Vydávání časopisu Dějiny věd a techniky
2. Cena Z. Horského. Podpora vědecké práce mladých
badatelů.

185 000

12 000
197 000

Celkem
Společnost pro estetiku

1. Přednášková, konferenční a publikační činnost

23 000

Společnost Edvarda Beneše

1. Bulletin Společnosti E. Beneše č. 31 + přednášková činnost

28 000

Uměleckohistorická společnost v
českých zemích

1. Bulletin Uměleckohistorické společnosti

18 000
42 000

2. 6. sjezd UH

Celkem
Unie Comenius

1. Spolupořádání mezinárodní komeniologické konference

60 000
30 000

Celkem společenské vědy

1 969 000

Celkem všechny projekty

6 489 000

