Zpráva o činnosti vědeckých společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR za rok 2020
Spolek Rada vědeckých společností ČR je nezávislé neziskové dobrovolné sdružení, sdružující vědecké společnosti
působící v České republice. Vzniklo za účelem prosazování zájmů vědeckých společností. Již druhý rok působila Rada
vědeckých společností jako zcela samostatný subjekt (zapsaný spolek) s vlastním rozpočtem a účetnictvím. Ve funkci
tajemnice RVS pracovala D. Kalistová. V roce 2020 sdružovala RVS ČR 85 vědeckých společností s více než 25 000
členy, tedy stejný počet jako v roce 2019; pro koronavirová opatření bylo 2x odloženo (s per rollam souhlasem
společností) plenární zasedání, které jediné je kompetentní přijímat nové členy. Výbor pracoval ve složení zvoleném
v roce 2018: 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). Ve stejném složení pracovala
i 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, V. Spiwok (za VV
RVS). Žádosti o dotace se podávaly formou Výzev AR AV ČR dvoukolově: (1) standardní žádosti o dotace na vědecké
projekty, podávané v říjnu a řešené ve výboru RVS ČR, následně 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 až září, u nichž je možná 100% dotace, v souladu s Metodickým pokynem
vypracovaným AV ČR.
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 byla v roce 2020 ovlivněna koronavirovou krizí: zejména u aktivit plánovaných na jaro
byly společnosti často donuceny přeložit své aktivity na rok 2021, zejména vzhledem k nemožnosti účasti
zahraničních účastníků. V podzimním období se podařilo již uspořádat řadu aktivit distančním nebo hybridním
způsobem. Hovořím zejména o kategorii (C) mezinárodních či národních konferencí či seminářů, v ostatních
kategoriích činností (logicky zejména v publikační činnosti) se vzniklá situace nijak zásadně neprojevila. Jako obvykle
nutno konstatovat, že aktivita každé společnosti je jiná a opravdu vynikající činnosti dosahují v kategoriích, které jsou
jejich vlastní „parketou“.
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 2020 společnosti vydávaly celkem 33 mezinárodně význačných
časopisů (z toho 7 s impakt faktorem), 38 národních odborných časopisů, 15 webových časopisů a 44 zpravodajů.
Z nejdůležitějších periodik je možno uvést příklady:
Mezinárodní cizojazyčná impaktovaná periodika: společnosti vydávají 7 mezinárodních impaktovaných periodik:
Preslia (Česká botanická společnost, IF 4,36); Fottea (Česká algologická společnost, 2,46);; Journal of Geosciences
(Česká geologická společnost, 1,28); Plant Protection Science (Česká fytopatologická společnost, 1,13); Geografie
(Česká geografická společnost, 0,54); Kybernetika (0,56); Chemické listy (Česká chemická společnost, 0,39). Tyto
časopisy vesměs z přírodovědných oborů 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); časopis Preslia má již
tradičně nejvyšší IF z periodik financovaných čistě z českých zdrojů.
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: Journal for Cultural and Social Anthropology (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), Česká kriminologie (Česká kriminologická společnost), 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). Muzikologické forum
(Česká společnost pro hudební vědu), Historia Slavorum occidentis (Sdružení historiků ČR), Národopisný věstník
(Česká národopisná společnost). Vesměs zde platí, že články jsou publikovány anglicky, národní jazyk je vyhrazen pro
spolkové zprávy, jubilea nebo přehledové revue.
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), České právo životního
prostředí (Česká společnost pro právo životního prostředí), Kosmické rozhledy (Česká astronomická společnost).
B. Knižní publikace a sborníky z konferencí jsou další významnou publikační platformou: v roce 2020 bylo vydáno 35
knih a 54 sborníků. Jako příklady můžeme uvést knihy napříč obory: V.Mařík, O.Štěpánková, I.M.Havel: 70 let podivné
vědy. Rozhovory s našimi kybernetiky (Česká společnost kybernetická); I.Kraus: Fyzika. Encyklopedie velkých objevů
a osobností (JČMF, 856 p.); P. Pumpr.: Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí (Matice moravská);
P. Jindra, R. Vondráček: Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho "smrti". Sborník 6. sjezdu historiků
umění (Uměleckohistorická společnost); C. Jorgenson, F. Karfik, Š. Špinka (eds.): Platos Timaeus: Proceedings of the
Tenth Symposium Platonicum Pragense (Česká Platonská společnost); A. Klvaňová, A. (ed.): Ptáci lidských sídel; Vögel
in menschlichen Siedlungen (dvojjazyčně) (Česká společnost ornitologická); E. Semotanová: Hranice v krajinách
(Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR). Jako příklad důležité elektronické publikace je možno uvést Müller
M. et al.: Elektronický meteorologický slovník (Česká meteorologická společnost). U sborníků převažovaly publikace
ze sympozií a konferencí, příkladem budiž sborník Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu: sborník anotací
příspěvků XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.
C. Vědecká a vědecko-organizační činnost se uskutečňuje pořádáním sympozií, konferencí i dalších setkání.
V loňském roce bylo uskutečněno 65 mezinárodních konferencí, seminářů a workshopů, v nichž byla vědecká
společnost hlavním pořadatelem nebo spolupořadatelem, 39 česko-slovenských a 90 národních odborných
a vědeckých setkání. Z mezinárodních konferencí a kongresů vedených v anglickém jazyce, kterých se účastnilo
několik stovek participantů a jejichž hlavním organizátorem byla vědecká společnost, je možno uvést: 9th European
Conference of Constitutive Models for Rubber (Česká společnost pro mechaniku); Visual, Material and Sensory
Cultures of Science (Společnost pro dějiny věd a techniky); 16th Conference of Polysacharids-Glykoscience (Česká
společnost chemická); TOXCON 2020 Interdosciplinary toxicology (Česká společnost pro biochemii a molekulární
biologii); VIII. Kriminologické dny (Česká kriminologická společnost); Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu
(Česká asociace pedagogického výzkumu); 52. konference o výzkumu proměnných hvězd (Česká astronomická
společnost); XXXVII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XVI. kongres českých
a slovenských imunologů (Česká společnost imunologická, 350 online); Zoologické dny Olomouc 2020 (Česká
společnost zoologická, 465 lidí, únor); Etika v sociální antropologii: Křehké rámce (Česká asociace pro sociální
antropologii).
Stálým „evergreenem“ jsou česko-slovenská setkání typu konferencí, seminářů či v přírodovědných oborech
i exkurzí. Zejména jde o konference výročního charakteru, ať už se naše společností v minulosti z důvodů politického
tlaku rozdělily nebo ve vzácných případech nikoliv. Stále častěji proniká do těchto akcí i mluvená angličtina, takže je
vlastně těžko je oddělit od výše uvedené kategorie. Opět je možno uvést několik příkladů: Výroční konference ČGS:
Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů (Česká geografická společnost); 14. Kartografický den Olomouc (Česká
kartografická společnost); 72. sjezd chemiků Česká společnost chemická, 300 prezenčně); Mikroskopie 2020 (Česká
společnost mikroskopická, online 150), 20. konference českých a slovenských fyziků (JČMF, 175 hybridní);
Mezinárodní výroční konference ČSHV (Česká společnost pro hudební vědu); Etnologie mezi vědou a politikou:
Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti (Česká národopisná společnost)
V dalším odstavci uvádím příklady opravdu národních konferencí a setkání: 16. historickogeografická konference Projevy emocí, víry a rozumu v historických krajinách (Česká geografická společnost); 38. Psychologické dny

(Českomoravská psychologická společnost); Struktura 2020 (Česká společnost krystalografická); Biomateriály a jejich
povrchy XIII. (Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály); Aktuální otázky bioklimatologie zvířat (Česká
bioklimatologická společnost)
D. Činnost pro školy všech stupňů
Vědecké společnosti aktivně podporovaly výuku na základních, středních i vysokých školách formou celkem 140 akcí
typu přírodovědných či společenskovědních olympiád, specializovaných terénních kurzů pro středoškolské
a vysokoškolské studenty, doktorandských seminářů, kurzů v přípravě na Ph.D. a různých soutěží, často též s účastí
veřejnosti. Olympiády jsou akce vícekolové s účastí několika tisíc soutěžících: z oborových olympiád pořádají
společnosti Matematickou, Fyzikální, Zeměpisnou a Astronomickou (výjimkou je multioborová Biologická olympiáda,
kterou pořádá samostatný subjekt). Společnosti se též podílely 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 i pro praktiky a vyučující: 55. floristický botanický kurs (Česká
botanická společnost); Určovací kurz zooplanktonu 2020 (Česká limnologická společnost); Dvě zimní školy
kvantitativních metod (Česká společnost sociologická). Společnosti se též podílejí na pořádání vícedenních letních
škol, které mají buď mezinárodní nebo populárně naučný charakter a účastní se jich i stovky zájemců, včetně
veřejnosti; příkladem jsou Dny geografie (Česká geografická společnost, dva dny na více místech) nebo Chemie
a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě (Česká společnost chemická). Za velmi přínosnou je třeba
považovat akci Experti do škol 2020 (Česká společnost ekonomická), nabídku přednášek pro SŠ na aktuální
ekonomická témata (bohužel se uskutečnila ve zmenšené míře online, ale se značným ohlasem)
E. Přednášková, výstavní a popularizační činnost
Těžiště činnosti většiny vědeckých společností spočívá v jejich přednáškových, popularizačních a jiných spolkových,
často mezioborových aktivitách. V roce 2020 společnosti uspořádaly (mimo výše uvedené akce) 355 přednášek,
exkurzí či seminářů, 10 výstav a 235 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 neobvyklé výstavy uvedu online akci Velká výstava bezobratlých (Česká společnost entomologická), která
je sice již poněkolikáté, ale v letošním roce byla „ze dne na den“ přesunuta do virtuálního distančního světa (podařilo
se nafilmovat a namluvit 10 smysluplných celků o těchto drobných organizmech) a na facebooku PřFUK dosáhla 6000
shlédnutí.
F. Další činnost vědeckých společností
• Společnosti se nezřídka kompetentně vyjadřují i k obecným otázkám politickým, společenským nebo
přírodovědným. Za vyzdvihnutí stojí Prohlášení odborných společnostía akademických pracovišť k zahájení
přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe (Česká společnost pro ekologii), zdůrazňující ekologickou
i ekonomickou nesmyslnost prosazovaného projektu, které spolupodepsalo 80 předsedů společností, děkanů
a vedoucích ústavů fakult a ředitelů ústavů AV ČR.
•
•

•

Významným osobnostem vědních oborů nebo nadějným mladým badatelům společnosti předaly celkem
60 ocenění jako uznání jejich vynikající práce.
Vědecké společnosti samy i se svými členy jsou zapojeny do činnosti 167 mezinárodních organizací. Řada
jejich zástupců jsou přitom členy řídících orgánů těchto organizací. Počet těchto organizací se ještě zvýšil tím,
že se do RVS inkorporovalo několik vědeckých Komitétů, kde je účast v mezinárodních organizacích stěžejní
náplní.
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 „díky“ lockdownové situaci zaznamenal v roce 2020 přes 4 miliony vstupů (podstatně více
než loni)!

•

Obecně možno konstatovat zvyšující se podíl cílené podpory mladých vědeckých pracovníků do 35 let,
kvalitních publikací pracovníků v téže věkové kategorii či odměňování nejlepších přednášek či posterů na
konferencích a sympoziích bez ohledu na věk.

RVS ČR v roce 2020 posoudila a v oponentském řízení navrhla AV ČR k podpoře celkem 145 žádostí o podporu na
činnost a 62 žádostí na projekty mezinárodní spolupráce vědeckých společností v ní sdružených. Žádosti podalo
celkem 72 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. Veškeré podrobnosti
o činnosti je možno nalézt na webové stránce RVS ČR http://rvs.paleontologie.cz/; dík za kvalitní práci patří též
tajemnicím Komise pro spolupráci s VS I. Svobodové a tajemnici RVS D. Kalistové.

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

Finanční požadavky VS na činnost pro rok 2020

Projekty
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Česká asociace geofyziků
Česká astronomická společnost

Česká geografická společnost

Česká geologická společnost

Česká kartografická společnost

1. Vydávání odbor.časopisu EGRSE - Exploration Geophysics, Remote
Sensing and Environment - pro oblast střední Evropy
1. Odborné periodikum Kosmické rozhledy
2. Popularizace astronomie a souvisejících oborů, prezentace
výsledků vědeckého výzkumu

Požadavky
2020

55 000
125 000
205 000

3.Odborná a pozorovací činnost v oboru astronomie a souvisejících
oborech - tisk publikací, zpracování dat, administrativní a materiální
zabezpečení. Správa webové stránky www.astro.cz
Celkem
1. Geografické rozhledy. Časopis pro učitele zeměpisu a ekologie.
2. Geografie - Sborník geografické společnosti.

150 000
480 000
130 000
150 000

3. Informace ČGS. Časopis pro členy společnosti - recenze, anotace,
informace o aktivitách geografů.

40 000

4. Geografické soutěže - soutěže pro žáky základních a středních škol
a pro studenty pregraduálního a postgraduálního studia - Zeměpisná
olympiáda, Studentská vědecká práce, Soutěž o nejlepší disertační
práci. Všechny soutěže mají svůj organizační řád, jmenované
organizační garanty či hodnotící komise.

80 000

5. Webová aplikace pro registraci členů společnosti a účastníků akcí úprava webu společnosti za účelem interaktivní databáze členské
základny. Vytvoření nadstavby současného webového portálu pro
registraci účastníků, kongresů, konferencí, seminářů.
Celkem
1. Vydání mezinárodního odborného časopisu Journal of
Geosciences. Impaktované odborné periodikum. IF 1,405.
2. Přednášková a popularizační činnost a zajištění exkurzí. Zajištění
přednášek, materiální zabezpečení seminářů a exkurzí
Celkem
1. 14.Kartografický den v Olomouci - pravidelná odborná konference,
zaměřená na problematiku tematické kartografie

2. Mapa roku - 22. ročník odborné soutěže ČKS - odborná
kartografická soutěž. Odborná hodnotící komise, která je jmenována
Výborem ČKS, hodnotí kartografickou produkci v ČR a to na základě
přihlášených produktů a prací.
3. Zlepšení informovanosti o aktivitách ČKS - odborné semináře,
přednášky, vydávání Zpravodaje ČKS, web.stránky.
Celkem
Česká meteorologická společnost 1 . Členský zpravodaj ČMeS. Informační zpravodaj pro členy

20 000
420 000
245 000
70 000
315 000
14 000

33 000
14 000
61 000
4 000

Česká společnost pro
biomechaniku
Česká společnost pro
kybernetiku a informatiku

společnosti.
2. Přednáškový cyklus ČMeS. Technické zabezpečení, pronájem.
Celkem

17 000
21 000

1. Podpora vědeckovýzkumné činnosti mladých adeptů vědy soutěže, zahraniční aktivity, pravidelné pořádání workshopů,
mezinárodní konference.

50 000

1. Propagace významných výsledků a odborných aktivit v oblasti
kybernetiky a informatiky. Semináře, tisk sborníků, pořádání soutěže
o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci.

100 000

Česká společnost pro mechaniku

1. Vyhodnocení a ocenění příspěvků mladých pracovníků do 35 let v
oboru Aplikovaná mechanika.
2. Soutěž mladých pracovníků v oboru počítačových věd a oboru
mechaniky.
3. Vydavatelská a ediční činnost související s Bulletinem České
společnosti pro mechaniku.
4. Přednášková a popularizační činnost společnosti.
Celkem
Česká společnost pro kompozitní 1. Podpora výzkumu a využití nových uhlíkových materiálů a
a uhlíkové materiály
kompozitů. Semináře, přednášky, studentské soutěže, vydávání
Bulletinu.
Česká společnost pro vědeckou
1. Aplikovaná optika a obrazové technologie 2020. Celostátní
kinematografii
odborný seminář a náklady s ním spojené.
Československá mikroskopická
1. Kurz Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně.
společnost
Odborný kurz pro postgraduální výuku.
2. Provozování interaktivní webové prezentace ČSMS na doméně
www.mikrospol.cz - informace o společnosti, o chystaných
mezinárodních a i domácích událostech, přehled domácích i
zahraničních mikroskopických laboratoří, sledování nejnovějšího
vývoje v jednotlivých mikroskopických disciplínách.
3. Kurz Mikroskopie materiálů - pětidenní intenzivní kurz s
praktickými cvičeními a demonstracemi pro pokročilé studenty Mgr
studia, studenty doktorandského studia a mladé vědecké pracovníky,
zaměřený na elektronovou mikroskopii "neživých" materiálů.
Celkem
Jednota českých matematiků a
fyziků

Krystalografická společnost

1. Vydávání časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.
2. Odborné aktivity České matematické společnosti, pobočného
spolku JČMF. Přednášky, vydávání informačního bulletinu.
3. Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu M. Odehnala
4. Odborná činnost v pobočkách JČMF. Přednášky, semináře.
5. Vydávání časopisu Učitel matematiky.
6. Soutěž VŠ studentů ve vědecké a odborné činnosti v didaktice
matematiky. Tisk materiálů, propagace.
7. Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z
didaktiky fyziky. Tisk materiálů, propagace.
8. Science on Stage - národní přehlídka vzdělávacích aktivit. Účast na
evropské přehlídce přírodovědných vzdělávacích aktivit mezinárodní program podporující kvalitní výuky přírodních věd
včetně matematiky, na všech typech škol.
Celkem
1. Soubor akcí pro podporu využití českých a mezinárodních
vědeckých infrastruktur.

4 000
7 000
64 000
32 000
107 000

10 000
21 000
25 000

30 000

25 000
80 000
100 000
40 000
35 000
41 000
30 000
15 000
9 000

30 000
300 000
195 000

Celkem
Celkem neživá příroda
ŽIVÁ PŘÍRODA
Česká algologická společnost

Česká anatomická společnost

Česká bioklimatologická
společnost

1. Vydávání odborného periodika Fottea - časopis je mezinárodní
vědecké periodikum. Fottea je zařazena mezi produkty Thomson
Reuters (ISI) a Elsevier (SCOPUS). Od roku 2009 má Impakt faktor,
aktuální IF 1,476; rank 103 222, quartile category Q2.
1. 52. výroční konference ČAS - konference je pravidelné fórum pro
výměnu vědeckých poznatků mezi morfology z ČR a má i zahraniční
účast.
1. Pořádání konference "Člověk ve svém pozemském a kosmickém
prostředí" a vydání sborníku - konference interdisciplinárního rázu,
zaměřená na řešení problému široké ekologie a kosmického počasí.
2. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat - Bioklima zvyšuje svou
extremitu, takže je nutné věnovat pozornost jejím dopadům na
chovaná i volně žijící zvířata. Tuto oblast pokrývá obsah konference.
Mezi její pravidelné účastníky patří přední odborníci z ČR i ze
zahraničí.
3. Pořádání konference "Klima měst" a vydání sborníku - cílem
konference je seznámit navzájem odborníky s posledními výsledky
výzkumu o klimatu měst nejen na území naší republiky.

Česká botanická společnost

4. Vydání Informačního Zpravodaje č. 50 pro členy spolku - toto
periodikum obsahuje odborné a vědecké články.
Celkem
1. Vydávání vědeckého časopisu Preslia (IF 4,11)
2. Vydávání odborného časopisu Zprávy ČBS - pro členy společnosti
3. Floristický kurz ČBS - pořádaný kurz má dva cíle - vzdělávací - pro
postgraduální , středoškolské a vysokoškolské studenty a vědeckovýzkumný - vybrané území je podrobeno komplexnímu botanickému
výzkumu v součinnosti s orgány státní správy a ochrany přírody a
životního prostředí.
4. Přednáškové cykly ČBS - určeny členské základně i širší veřejnosti
se zájmem o obor.
5. Konference ČBS - dvoudenní pracovní konference na téma
"Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi.
6. Knihovna ČBS. Knihovna obsahuje 49.500 přírůstkových čísel,
každoročně přibývá cca 500 dalších. Výměna 130 ročníků časopisů
(převážně zahraničních), recenzemi získávány knihy.
7. Vydávání odborného časopisu Bryonora, uveřejňuje původní práce
z oborů bryologie a lichenologie, středoevropská úroveň, 65. a 66.
číslo, dvakrát ročně.

Česká herpetologická společnost
Česká imunologická společnost

Celkem
1. Herpetologické informace - vydávání časopisu pro laickou i
odbornou veřejnost.
1. Vydávání Imunologického zpravodaje a údržba webových stránek
ČIS.
2. X. Workshop o vztahu mezi strukturou a biologickými vlastnostmi
polymerních léčiv - setkání vědeckých pracovníků a doktorandů, kteří
studují vztah struktury vodorozpustných a solidních syntetických
polymerních systémů, sloužících jako nosiče cytostatických léčiv,
radionuklidů a vakcín.

195 000
2 215 000

42 000

28 000

4 000

4 000

5 000
3 000
16 000
243 000
70 000

20 000
10 000
10 000

60 000

15 000
428 000
14 000
21 000

14 000

3. Pořádání pravidelných odborných seminářů na regionální bázi pro
klinické i teoretické pracovníky.
4. Subpopulace s imunoregulační funkcí ve zdraví i v nemoci dvoudenní workshop věnovaný jednotlivým subpopulacím buněk
imunitního systému s imunoregulační funkcí a jejich roli ve zdraví a
nemoci.
5. Spring School for primary immunodeficiencies - dvodenní
mezinárodní vzdělávací akce zaměřená na mladé imunology.
6. Diskuzní fórum " 14th Host Pathogen Interaction Forum 2020 dlouhodibě pořádaná konference s mezinárodní účastí, organizovaná
Katedrou molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského
zdravotnictví Univerzity Obrany v Hradci Králové ve spolupráci s
Českou imunologickou společností.
7. Den imunologie - akce ke Světovému dni imunologie - jedná se o
mezinárodní akci, při níž imunologické společnosti prezentují své
výsledky a nové poznatky z oboru.
Česká kardiologická společnost

Česká kinantropologická
společnost

Celkem
1. Vydávání periodika České kardiologické společnosti - Cor et Vasa 61. ročník časopisu, současný vydavatel je Elsevier, elektronická
forma vychází v ScienceDirect. Časopis má za cíl publikaci vědecké
práce v oboru kardiologie a kardiochirurgie, přispívá ke vzdělávání
kardiologů, kardiochirurgů, angiologů i internistů.
1. Časopis Česká kinantropologie a internetové stránky -časopis
vychází 4x ročně a v současné době, se zvyšováním vědecké úrovně,
usiluje o implementaci do vědecké databáze SCOPUS.

1. Redakce periodika Limnologické noviny; provoz a aktualizace
webových stránek ČLS.
2. Činnost odborných skupin ČLS - pořádání odborných seminářů.
Celkem
Česká parazitologická společnost 1. 50th Jírovec's Protozoological Days - mezinárodní vědecká
konference, pořádaná každoročně.
2. České a slovenské parazitologické dny - pravidelná tuzemská
parazitologická konference, 24. ročník. Konference je zaměřena pro
širokou odbornou veřejnost jak z akademické sféry, tak i z praxe.

11 000

14 000
20 000

20 000

30 000
130 000

55 000

65 000

Česká limnologická společnost

Česká pedologická společnost
Česká společnost antropologická

Česká společnost entomologická

Celkem
1. Příprava textů a CD publikace. 2. vedení www stránek včetně
anglické mutace
1. Vydávání časopisu Česká antropologie a úprava web. stránek odborný recenzovaný časopis s anonymní formou recenzního řízení.
Publikování původních odborných článků i vědeckých sdělení
menšího rozsahu.
1. Ediční činnost České společnosti entomologické - časopis
Klapalekiana. Jedná se o jediný tištěný časopis tohoto typu,
zaměřený zejména na výsledky výzkumu entomofauny střední
Evropy s důrazem na faunu ČR.
2. Zajištění činnosti knihovny České společnosti entomologické.
Výměna publikací se 150 partnery za vědecké časopisy ČSE.
Principem projektu je zachování a doplňování fondu knihovny a
zachování rozsahu výpůjčních služeb v knihovně.
Celkem

4 000
16 000
20 000
15 000

20 000
35 000
35 000

30 000

188 000

75 000
263 000

Česká společnost experim.
biologie rostlin

Česká společnost histo- a
cytochemická

Česká společnost chemická

1. Podpora účasti mladých vědeckých pracovníků a studentů na dvou
významných konferencích. Jedná se o souhrn konferencí Konference 26th International Conference on Sexual Plant
Reproduction a Konference "7. Metodické dny 2020".
2. Podpora publikační činnosti - příprava a tisk dvou čísel Bulletinu
ČSEBR
Celkem
1. Lojdovo sympozium - konference, workshop - organizace
workshopu, na kterém se setkávají odborníci z ČR za účelem
obeznámení se s novinkami v oblasti detekce molekul in situ
metodami využitelnými v histochemii a cytochemii.
1. Vědecká činnost, publikační činnost, popularizace vědy pro
odborníky i veřejnost. Podpora Bulletinových čísel 1/2020, 4/2020,
7/2020, 10/2020. Bulletinová čísla obsahují řadu populárně
vědeckých článků zaměřených na propagaci a popularizaci chemie.

2. 72. sjezd chemiků v Praze - 6. -9. září 2020
Celkem
Česká společnost ornitologická
1. Ornitologický časopis Sylvia č. 56 - publikování výsledků odborné
práce především českých ornitologů - profesionálů i amatérských
ornitologů.
Česká společnost pro biochemii a 1. Bulletin ČSBMB - dlouholeté médium, jímž jsou (kromě
molekulární biologii
internetových stránek) členové společnosti pravidelně dvakrát ročně
informováni o aktuálních akcích, výročích apod.
2. Semináře, popularizační akce. Festival vědy; Mezioborové setkání
mladých biochemiků, chemiků a biologů; Bioinformatika; Lipidomika,
Proteomika.
Česká společnost pro buněčnou
biologii

Celkem
1. Uskutečnění dvou vědeckých sympozií - 1. Epigenetics and
Chromatin Structure Meeting; 2. Functional Organization of the Cell
Nucleus Symposium

Česká společnost pro strukturní
biologii

Celkem
1. Podpora mladých vědců na konferenci a kursu pořádaném ČSSB součástí podpory je Soutěž studentských prezentací, a to přednášek i
plakátových sdělení v rámci výše zmíněné každoroční konference.

Česká společnost pro ekologii

Česká vědecká společnost pro
mykologii

Česká zoologická společnost

1. Pedagogická činnost ČSpE - rozvoj a zkvalitnění výuky ekologie v
ČR. Podpora a organizování seminářů, exkurzí a konferencí. Vydávání
bulletinu.
2. Tvorba nových webových stánek ČSpE.
Celkem
1. Vydávání mezinárodního vědeckého časopisu Czech Mycology vydávání mezinárodního vědeckého časopisu. Je současně jeden z
mála Open Access časopisů v oboru mykologie s volně stažitelnými
články.
2. Vydávání časopisu Mykologické listy - je zaměřen na odborné a
popularizační práce z vybraných oborů mykologie.
3. Digitalizace sborníků vydaných ČVSM a jeji umístění na webové
stránky
Celkem
1. Vydávání časopisu Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, Vol.84 vydání čtyř čísel mezinárodního vědeckého časopisu. Časopis je
jediným periodikem vydávaným v ČR, které tematicky pokrývá téměř
v celé šíři zoologickou problematiku.

30 000
30 000
60 000

20 000

180 000
50 000
230 000

50 000

60 000

140 000
200 000

145 000
145 000

75 000

20 000
30 000
50 000

125 000
25 000
10 000
160 000

87 000

Česko-slovenská biologická
společnost

2. Zajištění činnosti knihovny ČZS. Výměna časopisů ČZS za zahraniční
odborné knihy a periodika.
3. Multioborová konference "Zoologické dny Brno 2020" konference se koná pravidelně každý rok a to jednou v Brně a v
dalším roce v jiném městě na některé z univerzit, na kterých se
tradičně studuje zoologie. Hlavním organizátorem konference v Brně
je Ústav biologie obratlovců AV ČR, Česká zoologická společnost se
spolupodílí.
Celkem
1. Zpravodaj ČSBS, z.s., 2 čísla - periodikum pro členy společnosti.

Česká společnost pro krajinnou
ekologii

3. Webová stránka ČSBS, z.s.
Celkem
1. Vydávání časopisu Bulletin ČSSM - vydávání odborně informačního Bulletinu pro členy společnosti.
2. Pořádání odborné akce Tomáškovy dny - konference pro
diplomanty a doktorandy, nejen v oboru lékařských mikrobiologů.
3. Kurz Pokroky v mikrobiologii. Zápočtový kurs pro PGS studenty.
Celkem
1. Vydávání vědeckého časopisu, vydávání členského zpravodaje,
vedení webových stránek a pořádání konferencí - časopis indexovaný
v mezinárodních databázích včetně databáze Scopus, plně
recenzovaný vědecký časopis, důležitý hlavně pro ČR.
2. Pořádání konferencí - jednodenní konference má přednáškovou a
posterovou sekci a je z ní vydáván sborník abstraktů. Vybrané
referáty jsou nabídnuty k publikování v časopise Journal of
Landscape Ecology.
Celkem
Celkem živá příroda

SPOLEČENSKÉ VĚDY
Česká archeologická společnost

Česká archivní společnost

Česká asociace orální historie

10 000
146 000
60 000

2. Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich
popularizace - 53. Cytogenetická konference; 43. dny lékařské
biofyziky; workshop "Nekódující molekuly v onkologii"; 3. SONODEN;
27. ročník cytoskeletárního klubu; Genetická toxikologie a prevence
rakoviny; Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé organismy;
4 - 5 přednáškových schůzí a seminářů.

Československá společnost
mikrobiologická

49 000

1. Kontinuace interního tisku Zprávy CAS+Supplementa monotematické svazky doplňkové řady (Supplementa) přinášejí
vědecké a odborné příspěvky týkající se metodiky výzkumu i
faktografie, přičemž se zaměřují na tematické okruhy, jež ostatní
oborová produkce nepokrývá.
1. ČAS v roce 2020 - Ročenka ČAS - slouží každoročně k informování
členů, ale i všech odborných pracovišť o činnosti společnosti. Náplní
je nejen vlastní prezentace společnosti, ale také prezentace práce v
archivech ČR.
2. Výroba nápojů v průmyslovém opojení. Téma Konference
archivářů. Vydání sborníku z konference.
Celkem
1. XVIII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě
Sovinec 2020. Jeho součástí jsou semináře, workshopy, promítání a
diskuze o tématech.

246 000
10 000
316 000
90 000
10 000
10 000
110 000

109 000

37 000
146 000
2 869 000

30 000

30 000
30 000
60 000

14 000

Česká asociace pedagogického
výzkumu

1. Publikace a sdílení výstupů 28. Výroční konference ČAPV s
akcentem na podporu začínajících vědeckých pracovníků.
Česká asociace pro africká studia 1. Odborné a popularizační přednášky
2. Příspěvek pro časopis Modern Africa: tisk a posudky - anglicky
psané recenzované periodikum, mj.ve SCOPUS. Jedná se o tisk
omezeného počtu výtisků pro knihovny aj. (časopis je v režimu open
access)
3. správa webů ČAAS a Viva Africa
Celkem
Česká asociace pro sociální
1. Příspěvek na publikování časopisu CARGO - vědecký časopis pro
antropologii
kulturní a sociální antropologii, jehož vydavatelská práva vlastní
společnost. Jedná se o časopis zařazený do databáze ERIH a má
veškeré parametry vědeckých recenzovaných časopisů.
Česká demografická společnost
1. 50. výroční konference ČDS - nejdůležitější akce společnosti.
Konference se zúčastní kolegové ze Slovenska. Organizátoři vnímají
interdisciplinaritu jako důležitý aspekt současného výzkumu a
plánovaná konference by měla tuto iniciativu ještě více prohloubit.
2. Vyhlášení soutěže a ocenění autorů nejlepší VŠ kvalifikační práce z
oblasti demografie. Soutěž má za cíl vzbudit zájem především
studentů a jejich školitelů (z řad společnosti). Měla by být
alternativním způsobem prezentace a zviditelnění kvalifikačních
prací.

Česká kriminologická společnost

Česká národopisná společnost

Česká pedagogická společnost

Česká platónská společnost
Česká sociologická společnost

Česká společnost ekonomická

35 000
7 000

5 000
5 000
17 000

18 000

70 000

7 000

3. Další vzdělávání pro demografy - statistické zpracování dat v
programu "R". Prohlubování znalostí, uspořádání vzdělávacího
semináře v rozsahu 10 vyučovacích hodin.
Celkem

12 000
89 000

1. Časopis Česká kriminologie a informační systém ČKS. Jediné
specializované periodikum v dané vědní oblasti. Informace o
aktivitách společnosti, chystaných akcích a aktuálním dění v oboru.

45 000

1. Vydání Národopisného věstníku 2020, ročník XXXVII (79), číslo 2.
odborný časopis, vydávaný společností. Odbornou kvalitu příspěvků
garantuje redakční rada složená ze zástupců domácích i zahraničních
( Bělehrad, Bratislava, Cieszyn, Mnichov, Vídeň a Wroclaw).
2. Vědecká konference Etnologie mezi vědou a politikou.
Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti.
Konference s mezinárodní, která se věnuje vybraným problémům
oboru.
Celkem
1. Vydávání odborného časopisu Pedagogická orientace - je jedním z
respektovaných časopisů oboru pedagogika, zařazeným od roku
2011 v databázi ERIH+ a figuruje také v databázích Educational
Research Abstract Online, EBSCO, ProQuest aj. Aktuálně se časopis
nachází v evalučním řízení databáze SCOPUS.
1. Platónův dialog Lachés
1. Podpora rozvoje české sociologie. Náplní této činnosti je také
vydávání Bulletinu ČSS a dále konference, semináře a soutěž o
nejlepší publikovanou studentskou studii.
1. Mladý ekonom a Cena K. Engliše 2020 - soutěž Mladý ekonom
roku a Cena Karla Engliše je jednou z klíčových aktivit společnosti.
Tato prestižní soutěž, která je každoročně pořádána společností, má
primárně za cíl podporu mladých talentů v oblasti ekonomie.
Zúčastnit se může autor do 30 let věku se svým původním dílem na
ekonomické téma.

46 000

14 000
60 000

105 000
55 000

83 000

60 000

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. XI. Bienální konference ČSE - nejen pro členy společnosti, ale pro
zájemce o ekonomii jako vědní obor.
Celkem
Česká společnost novořeckých
studií

Česká společnost pro
mezinárodní právo

Česká společnost pro politické
vědy
Česká společnost pro právo
životního prostředí

Česká společnost pro
religionostiku

Česká společnost pro slavistická,
balkanistická a byzantologická
studia
Českomoravská psychologická
společnost

1. Přednášky a semináře z oblasti neogrecistiky a podpora
překladatelské činnosti - cyklus přednášek a seminářů věnovaných
otázkám z oblasti novořecké filologie, historie a kultury.
2. Časopis Neograeca Bohemica - jediné periodikum v ČR, které se
věnuje problematice oboru. Od roku 2014 je časopis plnohodnotným
odborným recenzovaným periodikem, zveřejňujícím odborné studie
a recenze na řeckou literaturu, jazyk, kulturu a dějiny od pozdního
středověku až po současnost.
Celkem
1. Český příspěvek k mezinárodnímu právu 2020, Czech yearbook of
public and private international law. Vydání ročenky mezinárodního
práva, pořádání a organizace mezinárodního symposia a vydání
sborníku.
2. Český příspěvek k mezinárodnímu právu 2020, 13. československé mezinárodněprávní sympozium. Požadavek je na
pronájem sálu, další na OON.
Celkem
1. Politologická revue - podpora vydávání odborného časopisu.
Jediný mezinárodní odborný recenzovaný časopis, zabývající se
tématikou politických věd.
1. Vydávání vědeckého časopisu České právo životního prostředí v
roce 2020 - nekomerční recenzovaný odborný vědecký časopis.
Posláním a obsahovým zaměřením časopisu je výchovně vzdělávací,
vědecká a informační činnost v oblasti práva životního prostředí.
Tématicky se věnuje mezinárodnímu, evropskému unijnímu,
srovnávacímu a českému právu.
Celkem
1. Časopis Religio: Revue pro religionistiku - časopis publikuje
příspěvky v angličtině, češtině slovenštině a pokrývá celé tematické
pole religionistiky. Uveřejňuje odborné studie, diskusní příspěvky,
původní materiály, recenze a důležité zprávy z dění v oboru.
1. Mezinárodní vědecké sympózium " Totalita, despocie a nesvoboda v kulturních dějinách. Sympózium je motivováno aktuálními
otázkami svobody a nesvobody v životě jedince i národních
kolektivů.
1. E-psychologie, ročník 14/2020 - první online odborný časopis pro
psychologii v ČR. Časopis napomáhá šíření poznatků psychologického
výzkumu a praxe a podporuje tak obor psychologie. Součástí
každého článku jsou metadata v angličtině - abstrakt, název a klíčová
slova.
2. Vědecká a vzdělávací činnost ČMPS v roce 2020. Vydávání
čtvrtletního zpravodaje ČMPS; pravidelné aktualizace www stránky;
emailová komunikace; sociální síť Facebook.
Celkem
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220 000
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35 000

135 000
170 000

Český klub skeptiků Sisyfos

Jazykovědné sdružení České
republiky

Jednota klasických filologů

Kruh moderních filologů

Literárněvědná společnost

1. Zpravodaj SISYFOS - časopis vychází v papírové i elektronické verzi.
Základem je popularizovat vědu, hlavně v oblastech, kde se vyskytují
iracionální, případně protivědecké názory a představy. Články
Zpravodaje kriticky analyzují různé pseudovědecké metody,
představy, teorie a rovněž sporné výrobky a služby. Zvláštní
pozornost věnují metodám a produktům tzv. alternativní medicíny,
které bývají neúčinné, případně rovnou zdraví nebezpečné.
Celkem
1. Publikace: odborný časopis Jazykovědné aktuality.
2. Přednášková a konferenční činnost - působnost po celé ČR
Celkem
1. Přednášky a semináře - přednášky se konají v Praze a Brně.
Hlavním cílem přednáškového cyklu je umožnit diskusi o nových
vědeckých záměrech, projektech a výsledcích i o stavu bádání v
klasické filosofii a příbuzných oborech, zvl. medievistice.
2. Ediční činnost JKF. Vydávání odborného časopisu Auriga. Auriga
ZJKF je jediný česky psaný odborný časopis věnovaný klasické
filologii, medievistice a příbuzným oborům. Kromě vědeckých a
odborných článků jsou v něm pravidelně publikovány i ukázky
českých překladů, recenze českých a slovenských publikací a
spolkové zprávy JKF.
3. Bibliografie klasické filologie v ČR. Vydávání národní bibliografické
příručky, sběr dat ke zveřejnění. Tuto vydává společnost s
několikaletou periodicitou. Doplňuje pro naše a slovenské badatele
mezinárodní bibliografickou ročenku L’Année philologique. Oproti
této mezinárodní příručce je jednak podstatně dostupnější, jednak
má širší oborový záběr (jsou v ní zahrnuty i práce medievistické
apod.) a dále podchycuje i specificky českou produkci, např. české
překlady děl řecké a latinské literatury, české překlady sekundární
literatury, odborné články v češtině, česky psané recenze apod., jimž
v mezinárodní ročence L´Année philologique není (a nemůže být)
věnována pozornost.
Celkem
1. Přednášky - přednášková činnost domácích i zahraničních
odborníků a další vědecké aktivity společnosti. Přednášky pokrývají
pestrou škálu aktuálních témat jak z oblasti lingvistiky a
lingvodidaktiky, tak i literární vědy a translatologie.
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35 000
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2. Skupina pro románskou kontrastivní lingvistiku - koordinace
pracovní skupiny badatelů českých romanistických pracovišť, kteří v
rámci svých odborných aktivit v oblasti synchronní románské
jazykovědy aplikují kontrastivní přístupy, a to jak ve vztahu s
češtinou, tak mezi jednotlivými románskými jazyky navzájem.
3. Filologický klub - projekt si klade za cíl popularizovat filologické
vědní disciplíny a zároveň umožnit akademickým pracovníkům a
studentům setkávat se a diskutovat v neformálním prostředí nad
aktuálními výzkumnými problémy napříč jednotlivými filologickými
disciplínami.
Celkem

11 000
43 000

1. Přednášková činnost - koncentruje soubor výstupů v jednotlivých
pobočkách, soustředěný na oblast literární kritiky, historie, teorie,
genologie, syžetologie, naratologie a komparatistiky.

20 000

8 000

Matice moravská

Sdružení historiků ČR (historický
klub 1872)

Společnost pro dějiny věd a
techniky

Společnost pro estetiku

Společnost Edvarda Beneše

Uměleckohistorická společnost v
českých zemích

Rada vědeckých společností ČR
z.s.

2. Kontexty literární vědy IX - v tradičním projektu se koncentrují
nejlepší vědecké výstupy členů a hostů LVS, představující
literárněvědnou špičku v českém a mezinárodním měřítku.
Celkem
1. Vydávání časopisu Matice moravské (139. ročník) - časopis s
mezinárodní redakcí, v níž jsou renomovaní badatelé z Maďarska,
Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Česka a dalších zemí. Je to
recenzované neimpaktové periodikum.
1. Časopis Historia Slavorum Occidentis 2020 - časopis bude
publikovat články a pojednání, recenze a pramenné materiály a také
přinášet informace o společných akcích Polského historického
sdružení a SH ČR.
Celkem
1. Vydávání časopisu Dějiny věd a techniky - je jediným odborným
časopisem pro mezní vědní obor dějin věd a techniky v českých
zemích. Je to členský časopis, ale je o něj zájem i ze strany vědeckých
institucí či zájemců o tento obor.
2. Cena Zdeňka Horského za kvalifikační práce z dějin věd a techniky
Celkem
1. Přednášková, konferenční a publikační činnost - pořádání
pravidelných přednášek patří k tradičním činnostem společnosti.
Společnost připravuje a spolupořádá konference českých a
slovenských estetiků, dále pak semináře a workshopy věnované
současným tématům z oblasti filozofie umění.
1. Bulletin Společnosti E. Beneše, z.s., č. 33 - jedná se o sborník
odborných příspěvků, vztahujících se k osobnosti E. Beneše a
relevantních aspektů doby, ve které působil.
2. Přednášková činnost Společnosti Edvarda Beneše pro rok 2020 záměrem je organizování odborných přednášek v průběhu roku 2019
s cílem popularizace specifické problematiky českých, resp.
československých dějin a jejich osobností, nejen E. Beneše.
Celkem
1. Bulletin UHS - periodikum vycházející 2x ročně. Je jedním z pěti
oborových periodik a pouze jedním ze dvou s celooborovou náplní
(ostatní jsou úzce specializované).
Celkem
Celkem společenské vědy
1. Podpora aktivit RVS ČR - hodnocení a zajištění administrativních
prací v souvislosti s agendou požadavků VS na dotace svých
odborných činností, vnitřní oponentura žádostí. Příprava podkladů
pro jednání Komise pro spolupráci s VS.
Celkem všechny projekty
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