
1ABC Odbornosti/expertise
1AB Preferované tématické zaměření v PO1 a PO2/Preferred thematic focus in PA1 and PA2
1AB1 Společenské vědy/Social sciences
1AB1.1 Filosofie a náboženství/Philosophy and religion

1AB1.2 Dějiny/History

1AB1.3 Archeologie, antropologie, etnologie/Archaeology, anthropology, ethnology

1AB1.4 Politologie a politické vědy/Political sciences

1AB1.5 Řízení, správa a administrativa/Management, governance and administration

1AB1.6 Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi/Documentation, library science, work with information

1AB1.7 Právní vědy/Juridical sciences

1AB1.8 Ekonomie/Economy

1AB1.9 Jazykověda/Linguistics

1AB1.10 Písemnictví, mas–media, audiovize/Literature, mass media, audiovisual

1AB1.11 Sport a aktivity volného času/Sports and leisure activities

1AB1.12 Umění, architektura, kulturní dědictví/Arts, architecture, cultural heritage

1AB1.13 Pedagogika a školství/Teaching and the school systém

1AB1.14 Psychologie/Psychology

1AB1.15 Sociologie, demografie/Sociology, demography

1AB1.16 Městské, oblastní a dopravní plánování/Urban, area and transport planning

1AB1.17 Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj/Safety and health protection, human - machine

1AB2 Fyzika a matematika /Physics and mathematics
1AB2.1 Obecná matematika/General mathematics

1AB2.2 Aplikovaná statistika, operační výzkum/Applied statistics, operations research

1AB2.3 Teorie a systémy řízení/Management theory and systems

1AB2.4 Teorie informace/Information theory

1AB2.5 Teoretická fyzika/Theoretical physics

1AB2.6 Elementární částice a fyzika vysokých energií/Elementary particles and high energy physics

1AB2.7 Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače/Nuclear, atomic and molecular physics, accelerators

1AB2.8 Optika, masery a lasery/Optics, masers and lasers

1AB2.9 Akustika a kmity/Acoustics and vibrations

1AB2.10 Termodynamika/Thermodynamics

1AB2.11 Mechanika tekutin/Fluid mechanics

1AB2.12 Fyzika plasmatu a výboje v plynech/Plasma physics and discharges through gases

1AB2.13 Fyzika pevných látek a magnetismus/Solid state physics and magnetism

1AB2.14 Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika/Astronomy and celestial mechanics, astrophysics

1AB2.15 Biofyzika/Biophysics

1AB3 Chemie/Chemistry

1AB3.1 Anorganická chemie/Inorganic chemistry

1AB3.2 Analytická chemie, separace/Analytical chemistry, separation

1AB3.3 Organická chemie/Organic chemistry

1AB3.4 Makromolekulární chemie/Macromolecular chemistry

1AB3.5 Biochemie/Biochemistry

1AB3.6 Fyzikální chemie a teoretická chemie/Physical chemistry and theoretical chemistry

1AB3.7 Elektrochemie/Electrochemistry

1AB3.8 Jaderná a kvantová chemie, fotochemie/Nuclear and quantum chemistry, photochemistry

1AB3.9 Průmyslová chemie a chemické inženýrství/Industrial chemistry and chemical engineering

1AB4 Vědy o zemi/Earth sciences  

1AB4.1 Hydrologie a limnologie/Hydrology and limnology

1AB4.2 Geologie a mineralogie/Geology and mineralogy

1AB4.3 Seismologie, vulkanologie a struktura Země/Seismology, vulcanology and Earth structure

1AB4.4 Geochemie/Geochemistry

1AB4.5 Zemský magnetismus, geodesie, geografie/Earth magnetism, geodesy, geography

1AB4.6 Pedologie/Pedology (soil study)

1AB4.7 Vědy o atmosféře, meteorologie/Atmospheric sciences, meteorology

1AB4.8 Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí/Mining industry including coal extraction and processing

1AB4.9 Znečištění a kontrola vzduchu/Air pollution and control

1AB4.10 Znečištění a kontrola vody/Water pollution and control

1AB4.11 Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů/Contamination and decontamination of soil including pesticides

1AB4.12 Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola/Nuclear waste, radioactive pollution and control

1AB4.13 Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace/Solid waste and its control, recycling

1AB4.14 Vliv životního prostředí na zdraví/Impact of the environment on health

1AB4.15 Ochrana krajinných území/Protection of landscape areas

1AB5 Biovědy/Biosciences
1AB5.1 Morfologické obory a cytologie/Morphological disciplines and cytology

1AB5.2 Genetika a molekulární biologie/Genetics and molecular biology

1AB5.3 Imunologie/Immunology

1AB5.4 Fyziologie/Physiology

1AB5.5 Mikrobiologie, virologie/Microbiology, virology

1AB5.6 Botanika/Botany

1AB5.7 Zoologie/Zoology

1AB5.8 Ekologie – společenstva/Ecology – communities

1AB5.9 Biotechnologie a bionika/Biotechnology and bionics

1AB6 Lékařské vědy/Medical sciences

1AB6.1 Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie/Cardiovascular diseases including heart surgery 

1AB6.2 Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa/Endocrinology, diabetology, metabolism, nutrition

1AB6.3 Pneumologie/Pneumology

1AB6.4 Onkologie a hematologie/Oncology and haematology

1AB6.5 Ostatní obory vnitřního lékařství/Other subspecialties of internal medicine

1AB6.6 ORL, oftalmologie, stomatologie/ORL, ophthalmology, dentistry

1AB6.7 Pediatrie/Paediatrics

1AB6.8 Neurologie, neurochirurgie, neurovědy/Neurology, neurosurgery, neurosciences

1AB6.9 Traumatologie a ortopedie/Traumatology and orthopedics 

1AB6.10 Chirurgie včetně transplantologie/Surgery including transplant surgery

1AB6.11 Gynekologie a porodnictví/Gynaecology and obstetrics

1AB6.12 Psychiatrie, sexuologie/Psychiatry, sexology

1AB6.13 Hygiena/Hygiene

1AB6.14 Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie/Epidemiology, infectious diseases and clinical immunology

1AB6.15 Dermatovenerologie/Dermato-venereology

1AB6.16 Ostatní lékařské obory/Other specialties

1AB6.17 Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství/Public health services, social medicine

1AB6.18 Farmakologie a lékárnická chemie/Pharmacology and pharmaceutical chemistry

1AB6.19 Lékařská zařízení, přístroje a vybavení/Medical facilities, devices and equipment

1AB7 Zemědělství/Agriculture

1AB7.1 Zemědělská ekonomie/Agricultural economy

1AB7.2 Zemědělské stroje a stavby/Agricultural machinery and structures
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1AB7.3 Pěstování rostlin, osevní postupy/Cultivation, crop rotation

1AB7.4 Hnojení, závlahy, zpracování půdy/Fertilisation, irrigation, tillage

1AB7.5 Šlechtění rostlin/Plant–breeding

1AB7.6 Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin/Diseases, pests, weeds and protection of plants

1AB7.7 Chov hospodářských zvířat/Livestock farming

1AB7.8 Výživa hospodářských zvířat/Livestock nutrition

1AB7.9 Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat/Improvement and breeding of livestock

1AB7.10 Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina/Animal diseases and vermin, veterinary medicine

1AB7.11 Lesnictví/Forestry

1AB7.12 Rybářství/Fishery

1AB7.13 Potravinářství/Food industry

1AB8 Informatika/Information science

1AB9 Průmysl/Industry
1AB9.1 Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika/Electronics and optoelectronics, electrotechnology

1AB9.2 Senzory, čidla, měření a regulace/Sensors, detectors, measurement and regulation

1AB9.3 Počítačový hardware a software/Computer hardware and software

1AB9.4 Využití počítačů, robotika a její aplikace/Use of computers, robotics and its application

1AB9.5 Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie/Non-nuclear energy, energy consumption and use

1AB9.6 Jaderná energetika/Nuclear energy

1AB9.7 Hutnictví, kovové materiály/Metallurgy, metallic materials

1AB9.8 Keramika, žáruvzdorné materiály a skla/Ceramics, refractory materials and glass

1AB9.9 Kompositní materiály/Composite materials

1AB9.10 Ostatní materiály/Other materials

1AB9.11 Koroze a povrchové úpravy materiálu/Corrosion and surface treatment of materials

1AB9.12 Únava materiálu a lomová mechanika/Fatigue and fracture mechanics

1AB9.13 Inženýrské stavitelství/Civil engineering

1AB9.14 Stavebnictví/Construction

1AB9.15 Pozemní dopravní systémy a zařízení/Land transport systems and equipment

1AB9.16 Průmyslové procesy a zpracování/Industrial processes and processing

1AB9.17 Strojní zařízení a nástroje/Machinery and tools

1AB9.18 Ostatní strojírenství/Other mechanical engineering

1AB9.19 Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví/Quality and reliability management, testing

1AB9.20 Pohon, motory a paliva/Propulsion, engines and fuels

1AB9.21 Aeronautika, aerodynamika, letadla/Aeronautics, aerodynamics, aircraft

1AB9.22 Kosmické technologie/Space technologies

1AB9.23 Navigace, spojení, detekce a protiopatření/Navigation, communication, detection and countermeasures

1AB9.24 Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla/Firearms, ammunition, explosives, combat vehicles

1AB10 Vojenství/Military

1AB11 Průřezová témata/Cross-cutting themes

1AB11.1 Transfer technologií, komercializace VaV výsledků/Technology transfer, commercialising R&D results

1AB11.2 Duševní vlastnictví, autorské právo/Intellectual property, copyright

1AB11.3 Popularizace vědy/Popularisation of science

1AB11.4 Vytváření sítí, strategická partnerství/Networking, strategic partnerships

1AB11.5 Informační zdroje pro VaVaI, open access/Information resources for R&D&I, open access

1AB11.6 Regionální rozvoj (zejména s ohledem na RIS3)/Regional development (mainly with respect to RIS3)

1AB12 Stavebně-technické aspekty projektů/Constructional and technical aspects of projects
1AB12.1 autorizovaný inspektor podle zákona č. 183/2006 Sb./authorised inspector in accordance with Act No 183/2006 

1AB12.2 držitel osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb./holder of certificate of special professional competence in accordance with Act No 312/2002 

1AB12.3

advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a současně člen České společnosti pro stavební právo/lawyer registered in the list of lawyers maintained 

by the Czech Bar Association and at the same time a member of the Czech Construction Law Society 

1AB12.4

soudní znalec pro základní obory ekonomika a stavebnictví podle zákona č. 36/1967 Sb./expert witness for the basic sectors Economy and Construction in accordance with Act No 

36/1967

1AB12.5 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb./authorised engineer in the field of Buildings in accordance with Act No 360/1992 

1AB12.6

energetický auditor zapsaný do seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb./energy auditor registered on the list of the Ministry of Industry and Trade in 

accordance with Act No 406/2000

1AB12.7

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb se specializací energetické auditorství podle zákona č. 360/1992 Sb./authorised engineer in the 

field of Buildings or Technological Equipment of Buildings with specialisation on energy auditing in accordance with Act No 360/1992 

1AB12.8

autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb podle zákona č. 360/1992 Sb./authorised engineer in the field of Technological Equipment of Buildings  in accordance with 

Act No 360/1992 

1C1

Spolupráce v území - akční plánování (vznik místních nebo krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání-inkluze, kvalita a dostupnost)/Cooperation in the territory 

- action planning (creating local or regional action plans for education development - inclusion, quality and accessibility)

1C2

Řízení změn ve škole/standard ředitele/ řízení pedagogického procesu/Change management in schools/ headmaster standards/ pedagogical process 

management

1C3 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání/Evaluation of the process and results of education 

1C3.1 Na úrovni dětí a žáků/at the level of children and pupils

1C3.2 Na úrovni učitelů/at the level of teachers

1C3.3 Na úrovni škol/at the level of schools

1C3.4 Na úrovni systému/at the system level

1C4 Autoevaluace škol a školských zařízení/Self-evaluation of schools and school facilities

1C5 Rozvoj komunitních škol, podpora malých a málotřídních škol/Community school development, support for small schools and schools with few classes

1C6

Zlepšování sociálního klimatu školy/zapojení např. asistentů pedagoga, speciálního pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce/Improving the social climate 

of schools/ involving e.g. teacher assistants, special education teachers, school psychologists, school counsellors

1C7 Zlepšování poradenského systému a služeb ve vzdělávání/Improving the counselling system and services in education

1C8 Nízkoprahové vzdělávání předškolních dětí se sociálním znevýhodněním/Low-threshold education of pre-school children with a social disadvantage  

1C9

Profesní rozvoj pedagogů z pedagogicko-psychologického  a obecně - didaktického hlediska:/Professional development of educators from the pedagogical-

psychological and generally didactic point of view:

1C9.1 Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů MŠ (mentor, supervize, vzdělávací program)/Personal and social development of nursery teachers (mentors, supervision, education programme)

1C9.2 Vzdělávání učitelů v problematice proinkluzívního vzdělávání dětí a žáků/Teacher training in pro-inclusive education of children and pupils

1C9.3

Vzdělávání pracovníků působících v organizacích zájmového či neformálního vzdělávání v problematice inkluzívního vzdělávání/Inclusive education training of staff working in interest or non-

formal education organisations

1C9.4 Aktivizující formy a metody ve vzdělávání/Activating forms and methods in education

1C9.5 Sebereflexe učitele a práce s portfoliem/Self-reflection of teachers and work with portfolios

1C9.6 Využití digitálních technologií ve vzdělávání/Using digital technologies in education

1C9.7 RVP /ŠVP

1.C10

Profesní rozvoj pedagogů z hlediska didaktického/oborově předmětového obsahu:/Professional development of educators in terms of didactic/ field-subject 

content:

1C10.1 Jazyk a jazyková komunikace/čtenářství/Language and language communication/ reading

1C10.2 Cizí jazyk a jazyková komunikace/Foreign language and language communication

1C10.3 Matematické představy/matematická gramotnost/matematika a její aplikace/Mathematical concepts/ mathematical literacy/ mathematics and its application

1C10.4 Informační a komunikační technologie/Informační gramotnost/Information and communications technologies/ information literacy

1C10.5 Člověk a jeho svět/Humans and their world



1C10.6 Člověk a společnost/Humans and the society

1C10.7 Člověk a příroda/Humans and nature

1C10.8 Umění a kultura/Arts and culture

1C10.9 Člověk a jeho zdraví/Humans and their health

1C10.10 Člověk a svět práce/Humans and the world of work

1C10.11 Průřezová témata/Cross-cutting themes

1C10.12 Polytechnické vzdělávání/Polytechnical education 

1C10.12.1

přírodovědné vzdělávání (základy přírodních věd a EVVO v předškolním věku a v ZŠ)/Natural Sciences education (fundamentals of natural sciences and environmental education and awareness in 

early childhood and in primary schools)

1C10.12.2 rozvoj technického myšlení, zručnosti a kreativity dětí a žáků/development of technical thinking, dexterity and creativity in children and pupils

1C10.12.3 Technické obory vzdělávání na SŠ a VOŠ/Technical courses in secondary and higher vocational education

1C10.13 Přírodovědné obory vzdělávání na SŠ a VOŠ/Natural science courses in secondary and higher vocational education

1C10.14 Všeobecná složka vzdělání na středních školách/funkční gramotnost/General component of education at secondary schools/ functional literacy

1C10.15 Věda, technologie, inženýrství/Science, technology, engineering

1C10.16 Podpora podnikavosti/Fostering entrepreneurial mindsets

1C10.17 Kariérové poradenství/Career counselling

1C10.18 Ostatní odborné vzdělávání/Other vocational education

1C10.18.1 Humanitní  a  společenské obory /Humanities and social sciences 

1C10.18.2 Zdravotnictví a sociální služby/Healthcare and social services

1C10.18.3 Zemědělství a veterinářství/Agriculture and veterinary medicine

1C10.18.4 Služby/Services

1C10.18.5 Vzdělávání a výchova (pedagogika)/Education and upbringing (pedagogy)

1C11 Profesní rozvoj pedagogů z hlediska formy:/Professional development of educators in terms of form:
1C11.1 Individuální formy podpory/Individual forms of support

1C11.2

Síťování škol, budování a podpora pedagogických komunit, výměna profesních zkušeností/Networking of schools, building and supporting educator communities, exchange of professional 

experience

1C11.3 Kurzy DVPP/Courses in Further Education of Educational Staff

1C12

Vzdělávání ne-učitelů vzdělávajících předškolní děti dle RVP PV/Training of non-teachers educating pre-school children according to the Framework Education 

Programme for Pre-School Education

1C12.1 Matematické představy/Mathematical concepts

1C12.2 Čtenářství/Reading 

1C12.3 Polytechnické vzdělávání:/Polytechnical education:

1C12.3.1

přírodovědné vzdělávání (základy přírodovědy a EVVO v předškolním věku)/Natural Sciences education (fundamentals of natural sciences and environmental education and awareness in early 

childhood)

1C12.3.2 rozvoj technického myšlení, zručnosti a kreativity dětí/development of technical thinking, dexterity and creativity in children

1C13

Spolupráce pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ,  spolupráce s rodinou a poradenskými odborníky (např. školní psycholog, speciální pedagog, atp.)/Cooperation of 

nursery and primary school educators, cooperation with families and counselling experts (e.g. school psychologists, special education teachers etc.)

1C14 Spolupráce škol a zaměstnavatelů/Cooperation of schools and employers

1C15 Celoživotní učení poskytované na SŠ/Lifelong learning provided at secondary schools

1C16 Zájmové a neformální vzdělávání/Interest and non-formal education 

1C17

Realizace podpůrných opatření pro děti se SVP v běžných mateřských a základních školách (začleňování a podpora dětí se SVP v běžných 

školách)/Implementation of support measures for children with special educational needs (SEN) in mainstream nurseries and primary schools (inclusion and 

support for children with SEN in mainstream schools)

1C18

Individuální podpora žáků se SVP při vstupu a vzdělávání na SŠ (včetně realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření) /Individual support for pupils with SEN 

upon entering and during their education in secondary schools (including the implementation of support and levelling-up measures)

1C19

Podpora žáků se zdravotním postižením při vstupu na trh práce (tranzitní programy) /Support for disabled pupils upon entering the labour market (transition 

programmes)

1C20

Podpora začleňování (zvýšení počtu) dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání /Support for inclusion (increasing the number) of children and 

pupils with SEN in interest and non-formal education

1C21

Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání (včetně zlepšování klimatu) v zařízeních institucionální péče/Improving the upbringing and education (including a better 

climate) in institutional care facilities

1C21.1 Vzdělávání a supervize vychovatelů zařízení institucionální péče/Training and supervision of educators in institutional care facilities

1C21.2 Terapeutické služby pro děti a mládež/Therapeutic services for children and youth

1C22 Rozvoj systému hodnocení a řízení kvality VŠ vzdělávající učitele/Developing the system of evaluation and quality management in teacher training colleges

1C23

Síťování a vytváření partnerství/spolupráce fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací/Networking and establishing partnership/ cooperation among 

colleges and other educational institutions and organisations

1C24

Rozvoj proinkluzívních kompetencí žáků SPGŠ či studentů VŠ vzdělávajících učitele/Development of pro-inclusive competences of secondary pedagogical schools 

students or teacher training colleges students
1C24.1 Posílení výuky pedagogicko psychologických disciplín/Strengthening the training in pedagogical-psychological disciplines

1C24.2 Diferencovaná výuka k rozvoji klíčových kompetencí napříč oborovými specializacemi/Differentiated training towards the development of key competences across subject specialisations

1C24.3 Formativní a sumativní hodnocení/Formative and summative assessment  

1C24.4 Práce pedagoga s heterogenní skupinou dětí/žáků/A teacher's work with a heterogeneous group of children/ pupils

1C25 Posílení dlouhodobé reflektivní praxe žáků a studentů učitelství/Enhancing long-term reflective practice of teacher training students

1C25.1 Pedagogická praxe žáků SPGŠ či studentů VOŠ / VŠ/Teaching work placements of students of secondary pedagogical schools or teacher training colleges

1C25.2

Praxe žáků SŠ či studentů VOŠ /VŠ v organizacích/institucích neformálního či zájmového vzdělávání/Work placements of secondary school or higher education students in organisations/ 

institutions of non-formal or interest education

1C25.3

Praxe žáků či studentů v sociálních a přidružených službách při práci s ohroženými nebo nadanými dětmi a mládeží/Work placements of students in social and associated services working with 

vulnerable or talented children and youth  

1C26 Rozvoj lidských zdrojů na VŠ vzdělávající/připravující učitele/Human resources development at teacher training colleges

1C26.1 Spolupráce VŠ připravující učitele s organizacemi, které poskytují DVPP/Cooperation of teacher training colleges with organisations providing further education of educational staff

1C26.2 Zapojení zahraničních učitelů do výuky na fakultách připravujících pedagogické pracovníky/Involving foreign teachers in the training at teacher training colleges

1C26.3

Rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu/Akční výzkum ve školách a k řešení významných témat v oblasti výchovy a vzdělávání/Development of pedagogical and didactic research/ Action 

research at schools and to address important themes in the field of upbringing and education

1C27

Rozvoj kvalitních programů CŽV fakult připravujících pedagogické pracovníky na základě potřeb školské praxe/Development of quality life-long learning 

programmes at teacher training colleges, based on the needs of teaching practice

1C28

Blended learning pro zvyšování kvalifikace pedag. pracovníků mateřských škol/Blended learning for increasing the qualification of the teaching staff in nursery 

schools

1C29

Vytvoření systému pro podporu absolventů - začínajících učitelů v adaptační fázi/Creating a system for supporting the newly qualified teachers in their 

adaptation phase

1ABC1

Zařazení odbornosti+zkušenosti hodnotitele dle stupně vzdělávání a druhu instituce/Classifying the expertise + experience of the evaluator according to the 

degree of education and type of institution
1ABC1.1 MŠ/Nursery schools

1ABC1.2 ZŠ/Primary schools

1ABC1.3 SŠ/Secondary schools

1ABC1.3.1 konzervatoř/Conservatories

1ABC1.3.2 gymnázium/Grammar schools

1ABC1.3.3 odborná/vocational

1ABC1.3.4 umělecká/art-oriented

1ABC1.4 VOŠ/higher vocational schools

1ABC1.5 VŠ/Universities



1ABC1.6 v.v.i./R&D institutions

1ABC1.7 soukromá výzkumná organizace/private research organisations

1ABC1.8 ostatní veřejný sektor/other public sector

1ABC1.9 podnik/enterprises

1ABC1.10 ostatní/other

1ABC2 Zařazení hodnotitele dle typu zkušenosti/Classification of the evaluator according to the type of experience

1ABC2.1 manažerské/manager

1ABC2.1.1 vrcholné vedení (ředitel, rektor, děkan)/top manager (director, rector, dean)

1ABC2.1.2 vedení (vedoucí katedry, oddělení, laboratoře)/head (head of department, unit, laboratory)

1ABC2.1.3 ostatní manažerské/other manager

1ABC2.2 pedagogické /educator 

1ABC2.2.1 do 3 let praxe/up to 3 years experience

1ABC2.2.2 3-10 let praxe/3 -10 years experience

1ABC2.2.3 11 let praxe a více /11 years experience and longer 

1ABC2.3 vědecko-výzkumné/science-research experience

1ABC2.3.1 vedoucí výzkumník (hl. výzkumník)/lead researcher (principle investigator)

1ABC2.3.2 výzkumník (výzkumník, doktorand)/researcher (research worker, post-graduate student)

1ABC2.3.3 ostatní vědecko-výzkumné/other science-research experience

1ABC2.4

ostatní odbornosti (např. psycholog, sociální pracovník, sociální pedagog,speciální pedagog, pracovník nastavující systémy…)/other expertise (e.g. psychologist, social worker, social educator, 

special educator, system-setting worker...)

1ABC3 Praxe a zkušenosti/Practice and experience  

1ABC3.1 analýza/analysis

1ABC3.2 andragogika/andragogy

1ABC3.3 audit/audit

1ABC3.4 celoživotní vzdělávání /lifelong learning 

1ABC3.5 evaluace/evaluation

1ABC3.6 ICT/ICT

1ABC3.7 kompetence jazykové/language skills

1ABC3.8 kompetence měkké/soft skills

1ABC3.9 management/management

1ABC3.10 pedagogika a didaktika/Pedagogy and didactics

1ABC3.11 pedagogika speciální/special pedagogy

1ABC3.12 poradenství kariérové/career counselling

1ABC3.13 poradenství ostatní/other counselling

1ABC3.14 poradenství sociální/social counselling

1ABC3.15 psychologie/psychology

1ABC3.16 řízení  a rozvoj lidských zdrojů/human resources management and development 

1ABC3.17 řízení projektové finanční/project management- financial

1ABC3.18 řízení projektové/project management

1ABC3.19 řízení strategické/strategic management

1ABC3.20 sociální práce/social work

1ABC3.21 sociologie/sociology

1ABC3.22 spolupráce s praxí/cooperation with practice

Informace k prioritním osám/Priority axis information

1 OPVVV/OP RDE

1A

Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum/Priority Axis 1 Strengthening the Capacities for Excellence in 

Research

IP1 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež 

jsou předmětem celoevropského zájmu. (ERDF, čl. 5, odst. 1, písm. a)/IP1 Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I 

excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European interest. (ERDF, Article 5(1)(a))

SC1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků/SO 1 Improving international quality of research and its results

SC2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou/SO 2 Building capacities and strengthening long-term cooperation of research organisations 

with the application sphere

SC3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely/SO 3 Improving the infrastructure for research in education 

SC4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni/SO 4 Improving strategic management of research at national level

1B

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj/Priority Axis 2: Development of Higher 

Education and Human Resources for Research and Development
IP1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a 

úroveň dosaženého vzdělání (čl. 3 bod 1 c) ii)/IP1 Improving the quality and efficiency of, and access to, tertiary and equivalent education with a view to 

increasing participation and attainment levels, especially for disadvantaged groups (ESF, Article 3(1)(c)(ii))
SC1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce/SO 1 Improving the quality of education at universities and its relevance for the needs of the labour 

market 

SC2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti 

studentů/SO 2 Increasing the participation of students with specific needs, from socio-economically disadvantaged groups and from ethnic minorities in higher education, and decreasing the drop-

out rates of students

SC3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách/SO 3 Improving the conditions for lifelong learning at universities

SC4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol/SO 4 Setting up and developing an evaluation system and ensuring the quality and strategic 

management of universities

SC5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje/SO 5 Improving the conditions for education related to research and for the 

development of human resources in research and development

IP2 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání 

a odbornou přípravu. (ERDF, čl. 5. odst. 10)/IP2 Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education 

and training infrastructure. (ERDF, Article 5(10))

SC1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol/SO 1 

Improving the education infrastructure at universities in order to ensure a high quality of education, improving access for disadvantaged groups and increasing the openness of universities 

1C

Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání/Priority Axis 3 

Equal access to high-quality pre-school, primary and secondary education
IP1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 

přípravy/IP1 Reducing and preventing early school-leaving and promoting equal access to good quality early-childhood, primary and secondary education 

including formal, non-formal and informal learning pathways for reintegrating into education and training
SC1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ/SO 1 Improving the quality of pre-school education, including facilitating the transition of children to primary 

school

SC2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích/SO 2 Improving the quality of education and achievement of students in key competencies

SC3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání/SO 3 Developing a system of strategic management and quality assessment in education

SC4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků/SO 4 Improving the quality of the preparation of future and beginning teaching staff

SC5 Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce/SO 5 Improving vocational training and enhancing its labour market relevance



1C2 IP2 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí/IP2 Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities
SC1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání/SO 1 Quality conditions for inclusive education

1C3 IP 3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové/IP3 Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma

SC1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání/SO 1 Social integration of children and pupils including the integration of Roma children into education


