NÁPLNĚ OBOROVÝCH PANELŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR
SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

P401

Filosofie, teologie, religionistika
Philosophy, Theology, Religious Studies

Všechny oblasti filosofie (včetně filosofické estetiky), religionistiky a teologie. Jde o panel svým
charakterem interdisciplinární. U navrhovaných projektů se musí jednat o základní výzkum
s netriviálními teoretickými výsledky, publikovatelnými v odborných vědeckých časopisech.

P402

Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční
ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii (mimo operační výzkum)
Economic Sciences, Macroeconomics, Microeconomics, Econometrics (except
Financial Econometrics), Quantitative Methods in Economics (except Operational
Research)

Podrobné vymezení panelů s pomocí JEL klasifikace (https://www.aeaweb.org/econlit/
jelCodes.php): všechny obory klasifikované v JEL kromě M, G, C44, C58, H81-H83, L6-L9, R3-R4.
Ideální se jeví uvádění JEL kódu přímo v návrhu projektu.
Konkrétně panel P402 přijímá projekty základního výzkumu z následujících oblastí výzkumu
(podle JEL kategorii): všeobecná ekonomie (A), dějiny ekonomického myšlení (B), matematické
a kvantitativní metody s výjimkou oblasti operačního výzkumu a finanční ekonometrie
(C s výjimkou C44 a C58 kategorie JEL), mikroekonomie (D), makroekonomie a měnová
ekonomie (E), mezinárodní ekonomie (F), veřejná ekonomie s výjimkou veřejné správy
(H s výjimkou H81-H83), zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče (I), ekonomie trhu práce (J),
právo a ekonomie (K), organizace podniku s výjimkou odvětvové ekonomie (L s výjimkou L6-L9),
hospodářské dějiny (N), hospodářský rozvoj, inovace, technologické změny a růst (O),
ekonomické systémy (P), ekonomie zemědělství a přírodních zdrojů, environmentální
a ekologická ekonomie (Q), urbanistická a regionální ekonomie, ekonomie venkova s výjimkou
ekonomie nemovitostí a dopravy (R s výjimkou R3-R4), a ostatní Y a Z kategorie JEL.

P403

Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum
Business and Management Science, Financial Econometrics and Operational
Research

Podrobné vymezení panelu s pomocí JEL klasifikace (https://www.aeaweb.org/econlit/
jelCodes.php): obory spadající pod kódy M a G (včetně Behavioral Finance a Real Estate
Markets), C44, C58, H81-H83, L6-L9, R3-R4 a společně s P402 též L1-L5.
Panel P403 tedy přijímá projekty ekonomicky orientovaného základního výzkumu
s neoddiskutovatelným posunem poznání v některé z těchto oblastí: manažerské vědy
a logistika, operační výzkum (C44), finanční ekonometrie (C58), finanční trhy (G1-G2), firemní
finance (G3), behaviorální finance (G4), veřejná správa (H81-83), odvětvová ekonomika,
management a organizace podniku, podniková informatika (L, M1-M2), marketing (M3),
kontroling a účetnictví (M4), osobní finance (M5), urbanistická ekonomie s důrazem na
nemovitosti a dopravu (R3-R4).
Jako výstupy projektů očekáváme původní výsledky publikované zejména v kvalitních
zahraničních impaktovaných časopisech spadajících do oborů definujících obsah panelu 403.
P404

Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia
Sociology, Demography, Social Geography and Media Studies

Sociologie: sociologická teorie a metodologie; teorie a výzkum všech oblastí společnosti,
společenských procesů a změn; ekonomická a politická sociologie, sociologie politiky; sociální
psychologie; sociobiologie; sociokybernetika; sociologie globálních a lokálních vztahů atd.
Demografie: stárnutí a populační změny; plodnost, porodnost, úmrtnost; sňatečnost,
rozvodovost, potratovost, zdravotní stav obyvatel, migrační procesy; gerontologie; populační
projekce a prognózy; modelování populačních procesů; populační politika, sčítání lidu.
Sociální a kulturní antropologie: základní výzkum založený na teoriích a metodách sociální
a kulturní antropologie zaměřený na všechny oblasti, jimiž se tyto disciplíny zabývají.
Sociální geografie: prostorová organizace společnosti, geografie obyvatelstva, populační vývoj,
migrace, územní mobilita, sociokulturní struktura obyvatelstva a kulturní geografie
a geografické aspekty všech sociálních, ekonomických a kulturních jevů a procesů.
Mediální studia: teorie a výzkum masové komunikace a komunikační výzkum; nastolování
agendy; vizuální komunikace; sociologie médií; osobní mezilidská komunikace (Interpersonal
Communications); marketingová komunikace; Public Relations; teorie a analýza mediální
komunikace; média a společnost.

P405

Archeologie a starší dějiny (do roku 1780)
Archeology and Pre-Modern History (until 1780)

Panel P405 přijímá projekty základního výzkumu archeologie, dějin starověku (včetně
příbuzných disciplín jako jsou egyptologie, dějiny starého Předního Východu apod.), a ze starších
českých, evropských a světových dějin (do roku 1780; v případě překročení této časové hranice
projekty, které větší mírou spadají do starších dějin), pomocných věd historických
a spolupracujících přírodních věd, pokud se váží k tomuto časovému vymezení, a pokud se
zaměřují na výzkum lidských dějin interdisciplinárním přístupem (retrospektivní antropologie,
archeozoologie, archeobotanika atd.).

P406

Lingvistika a literární vědy
Linguistics and Literature

Obecná lingvistika, fonetika, morfologie, syntax, sémantika, dialektologie, lexikologie
a lexikografie, onomastika, jazyková kultura, stylistika, jazyková komunikace, vývoj jazyka,
etymologie, kontrastivní a kontaktová lingvistika, etnolingvistika a ekolingvistika,
sociolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, formální a matematická lingvistika,
korpusová lingvistika, zpracování řečového signálu, patolingvistika a forenzní lingvistika;
literární kritika, literární teorie, literární historie, literárněhistorická lexikografie, textologie,
editorství, sociologie literatury, teorie interpretace, literární komparatistika, literární genologie,
naratologie, recepční estetika, teorie překladu.

P407

Psychologie, pedagogika
Psychology, Pedagogy

Základní výzkum v oblasti psychologických věd, pedagogiky a kinantropologie: obecná
psychologie, psychologie osobnosti, psychologická metodologie, vývojová, sociální,
pedagogická a školní psychologie, psychologie práce a organizace, klinická psychologie
a psychologie zdraví, ekonomická psychologie, psychologie sportu, forenzní psychologie,
personální psychologie, transkulturní psychologie a další psychologické disciplíny.
Dále panel přijímá projekty z oblasti obecné či srovnávací pedagogiky, teorie výchovy, didaktiky,
speciální pedagogiky, sociální pedagogiky apod. Panel přijímá projekty také z kinantropologie.
U všech projektů klade důraz na jejich kvalitní metodologické zpracování s relevantními výstupy
k základnímu výzkumu.

P408

Právní vědy, politologie
Juridical Science and Political Science

V rámci panelu P408 mohou být podávány projekty základního výzkumu z oblasti právních věd
a politologie. Do působnosti panelu spadají všechny obory práva a politologie, včetně všech
jejich podoborů. U věd právních jde převážně o všechny obory práva pozitivního, právní historie
a teorie práva, jakož i souvisejících interdisciplinárních oborů. V případě politologie se jedná
zejména o podobory mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia, evropská studia, politická
geografie, politická sociologie atd.
U mezioborových projektů se musí jednat o výzkum, který alespoň zčásti spadá do působnosti
panelu. U všech projektů se předpokládá, že mezi jejich výstupy budou zejména publikace
v recenzovaných, případně impaktovaných odborných časopisech.

P409

Vědy o umění
Art Sciences

V rámci panelu P409 jsou řešeny projekty základního výzkumu, které se vztahují k vědám
o umění; předmětem zájmu jsou zejména architektura a výtvarné umění, vizuální kultura,
dramatická umění, film, hudba, estetika (pokud je vázána na umění), umění nových médií
a audiovizuální tvorba.

P410

Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie
Modern History (since 1780) and Ethnology

Základní výzkum v následujících oblastech: moderní dějiny, soudobé dějiny, dějiny
19. a 20. století, politické, hospodářské a sociální aspekty dějin, metodologie a historiografie,
dějiny vědy, moderní kulturní dějiny, kulturální studia, etnologie a etnografie (na území našeho
státu, Evropy i světa).
U projektů jež svým časovým záběrem zasahují před rok 1780, je rozhodující, aby větší část
zvoleného časového úseku (tématu projektu) spadala do panelu P410.

