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MODUL 3 SPOLEČENSKÁ RELEVANCE 

 

3.11  Uznání mezinárodní komunitou v oblasti VaVaI 

3.11.1 Účast akademických pracovníků hodnocené jednotky v edičních radách (editor, člen redakční rady) mezinárodních vědeckých časopisů (mohou 
vycházet i v ČR) za hodnocené období 2014 až 2018 

Jméno, příjmení a titul(-y) pracovníka 
hodnocené jednotky 

Název vědeckého časopisu, vydavatelství a město(-a) a stát(-y) 
původu  

Odkaz v HTML  
(co nejkonkrétněji potvrzující uvedené údaje) 
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3.11.2 Nejvýznamnější zvané přednášky akademických pracovníků hodnocené jednotky na zahraničních institucích v hodnoceném období 2014 až 2018 
(v tabulce řadit od nejstaršího údaje) 

Jméno, příjmení a titul(-y) pracovníka 
hodnocené jednotky 

Název a termín zvané 
přednášky 

Název hostitelské instituce, 
popř. název konference či akce 

Odkaz v HTML  
(co nejkonkrétněji potvrzující uvedené údaje) 

MgA. Jana Konvalinková Ph.D. Temné časy krásných míst/ 
Dark times in beautiful 
place – představení projektu 
doby totality v ČR 1945 - 
1989 

University of Suffolk Fond mobility 2018, grand SGS FPP TUL 2018 

MgA. Jana Konvalinková Ph.D.  Vlaky naděje / Trains of 
hope - Představení projektu 
evakuace dětí Čech a Anglie 
na začátku 2. Světové války 
roku 1939 

University of Suffolk Fond mobility 2019, grand SGS FPP TUL 2019 
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3.11.3 Nejvýznamnější přednášky zahraničních vědců a dalších hostů na hodnocené jednotce v hodnoceném období 2014 až 2018 (v tabulce řadit od 
nejstaršího údaje) 

Jméno, příjmení a titul(-y) pracovníka 
hodnocené jednotky 

Zaměstnavatel přednášejícího 
v době přednášky 

Název a termín zvané 
přednášky 

Odkaz v HTML  
(co nejkonkrétněji potvrzující uvedené údaje) 

Dr. Andrew Killen University of West of 
Scotland 
Spojené království Anglie 

Vzdělávací system ve 
Skotsku, finský vzdělávacví 
system 12. – 15. 11. 2018 

Fond mobility 2017 

Dr. Harvey Osborne, Dr. Ellen Buck University of Suffolk, 
Spojené království Anglie 

 Systém vzdělávání na 
University of Suffolk 30. 9. – 
3. 10. 2019 

Fond mobility 2019 

Dr. Andrew Killen University of West of Scotland 

Spojené království Anglie 
Drama ve výuce a výchově 
10. – 13. 11. 2019 

Fond mobility 2019 
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3.11.4 Nejvýznamnější volená členství v odborných společnostech za hodnocenou jednotku v hodnoceném období 2014 až 2018 

Jméno, příjmení/iniciály a titul(-y) 
pracovníka hodnocené jednotky 

Název odborné společnosti Typ členství Odkaz v HTML  
(co nejkonkrétněji potvrzující uvedené údaje) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


