
Česká společnost aktuárů 
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 

   

Česká společnost aktuárů 1/2 1.10.2014, 20141001 Výzva k podání návrhu na odbornou publikaci-ČSpA 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA SEPSÁNÍ 

ODBORNÉ PUBLIKACE 

 

Česká společnost aktuárů (dále ČSpA) vyhlašuje ke dni 1.10.2014 výzvu k podání návrhu  

na sepsání odborné publikace. Výsledky hodnocení budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí 

ČSpA o poskytnutí účelové podpory vybraným projektům v rámci aktivity odborné publikační 

činnosti. Výzva je otevřena všem osobám, nemusí se jednat o členy ČSpA. 

Výzva k  podávání návrhů na sepsání odborné publikace byla veřejně oznámena prostřednictvím 

internetu na stránce www.actuaria.cz dne 1.10.2014. 

Proces hodnocení návrhů bude probíhat ve dvou stupních. První stupeň bude sloužit zejména  

k rozlišení mezi návrhy témat a posouzení, zda jde o témata reprezentující potřeby českých aktuárů. 

Předkladatelé předloží návrh zpracovávaných témat včetně podílu teorie a praktických aplikací, 

předpokládaný rozsah, jméno vedoucího řešitelského kolektivu a jména odborných garantů. Dále je 

třeba předložit zamýšlenou podobu publikace, a zda řešitelský tým požaduje spolufinancování 

z jiných zdrojů a s tím související vymezení autorských práv a možnosti distribuce. 

Úspěšné návrhy postoupí do druhého stupně hodnocení, v jehož rámci budou předkladatelé povinni 

vypracovat základní osnovu a resumé jednotlivých kapitol včetně časového a finančního plánu na 

vytvoření publikace. Předložit složení řešitelského kolektivu a rozsah zapojení odborného garanta. 

Dále je třeba věrohodně doložit, že řešitelská skupina je schopna dostát odborné úrovni publikace. 

V případě, že se jedná o tištěnou publikaci, je třeba předložit také schopnost řešitelského týmu 

zajistit tisk publikace. Ve druhém stupni budou vybrány publikace, které by ČSpA podpořila 

finanční dotací na základě dohodnuté spolupráce. Vybraným řešitelským týmům bude navržena 

dohoda o spolupráci. 

Vyzývatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé návrhy, a to i bez udání důvodu. 

Předkládané návrhy by měly odpovídat těmto požadavkům: 

 publikace je primárně určena pro pojistné matematiky v praxi, zpracovávané téma by mělo 

mít vhodný poměr teorie a praktických aplikací, 

 téma je aktuální pro současné problémy českého pojistného trhu, 

 problematika bude demonstrována na reálných problémech z pojistné praxe, 

 problematika má přesah i do mezinárodní úrovně, 

 publikace bude zpracována v anglickém jazyce, 

 publikace bude zpracována do knižní podoby s minimálním rozsahem 100 normostran, 

 

Výsledná podoba publikace může být od elektronické verze distribuované na stránkách ČSpA po 

tištěnou knihu. ČSpA se nebrání spolufinancování s ostatními zdroji, například univerzitami či 

grantovými agenturami. Vyžaduje však, aby na publikaci bylo logo ČSpA a v případě 

spolufinancování byla smluvně zajištěna pravidla pro nakládání s autorskými právy a možnost 

distribuce. 

http://www.actuaria.cz/
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Časový harmonogram hodnotícího procesu: 

1.10.2014  vyhlášení výzvy k podávání návrhů na sepsání odborné publikace 

30.11.2014 uzávěrka pro podávání návrhů do I. stupně hodnocení 

9.12.2014 oznámení výsledků I. stupně hodnocení 

2.1.2015 uzávěrka pro podávání návrhů do II. stupně hodnocení 

15.1.2015 závěrečná zpráva shrnující výsledky hodnocení 

 

Z prostředků ČSpA je rezervováno na podporu publikační činnosti v roce 2015 částka sto tisíc Kč. 

Tato částka může být rozdělena na více publikací. ČSpA může rozhodnout o financování vydání a 

distribuce publikace i nad rámec této částky.  

Návrhy se podávají písemně předsedovi ČSpA. První i druhý stupeň hodnocení zpracovává výbor 

společnosti, který si může pro posouzení kvality návrhu vyžádat posudek jiných osob. 
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