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Doktorand – 1. stupeň vědecké kariery
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Student
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CV building
• Články
• Stáže
• Zapojení do výuky
• Zapojení do projektů



Zdroje financování výzkumu na MU

2 hlavní zdroje financí na výzkum na MU:

Hlavním zdrojem financování výzkumu 
na MU jsou výzkumné projekty (granty). 

Granty
1 042 779 000 Kč (2017)

Institucionální podpora (IP) 
+ specifický výzkum (SV)

726 275 000 Kč (2017)

Soutěží se podle 
podmínek poskytovatele.

V roce 2017: 
29% národní projekty

15% mezinárodní projekty  
14% Evropské Strukturální a 

Investiční fondy (ESIF)

Žádá se podle 
zákona 

č. 130/2002 Sb.

58%

42%

Odbor výzkumu RMU
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130


Grantové příležitosti
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Mezinárodní

Národní

Regionální

Interní 
MU• Specifický výzkum

• FRMU

• Brno PHD talent

• TAČR Zéta

• ERASMUS, stáže, 
• nadace



FRMU – Fond Rozvoje Masarykovy Univerzity 2019

Realizace studentských projektů a aktivit, 

jejichž výstupy povedou k inovaci studijních programů/oborů 

(v souladu s prioritami DZ MU 2016-2020)

Alokace pro

studentské projekty  

2,3 mil Kč 

Limit na projekt 

50 - 100 tis. Kč

NEInvestice

Každoročně podpořeno 

cca 35 projektů
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Podávání přihlášek na rok 2019 probíhá v ISEP od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Informace: 
Odbor pro rozvoj RMU (http://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-mu)

http://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-mu


FRMU - 358018@mail.muni.cz

• Proč jsem se rozhodla podat FR MU (motivace)?

1) finance

2) zkušenosti s pojektem

3) inovace předmětu

• Hodnotitel studentkých projektů FR MU aneb na co si dát pozor?!?

Hodnotitel FSS, FF atd.

1) rozpočet (chemikálie,  stipendia - počet hodin, náročnost)

2) inovace předmětu, né konference/prezentace výsledků

3) časté chyby (nákup externích disků, popis smyslu projektu,

UDRŽITELNOST, placení externích lektorů)

FR MU - Michaela Tvrdoňová, PřF MU 6



Specifický výzkum na PřF

- S ohledem na velikost a heterogenitu fakulty je SV organizován po ústavech

- Ústavy podávají a realizují větší projekty (až 3 mil. Kč/rok), koordinují akademici 

- Projekty SV podporují studentský výzkum a jsou z nich hrazeny např.
- Opakovaně vyplácená stipendia (nad „základních“ fakultních 12tis. Kč)

- Jednorázová stipendia (např. podpora cesty na konferenci, odměna za vynikající článek apod.)

- Případné dílčí úvazky a dohody o provedení práce studentů

- Materiál a chemikálie na výzkum, literatura a učebnice, a další

- Další náklady na výzkum studentů mohou ústavy hradit z dalších „zdrojů“ 

(institucionální podpora), podle specifik a potřeb jsou kombinovány různé zdroje

- Máte vynikající výsledky? Rádi byste vycestovali? Potřebujete stipendium? 

- Prodiskutujte se svým školitelem, a/nebo s vedoucím Vašeho DSP oboru 

(předseda oborové komise) a/nebo s ředitelem ústavu

- Podmínky stipendií a postupy na PřF popisuje Opatření děkana 2/2018
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http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD_2018_2.pdf


Zkušenosti studenta:

Eliška Rozmánková, MSc. 394364@mail.muni.cz Ekotoxikologie

Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 8

mailto:394364@mail.muni.cz


Brno Ph.D. Talent
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• prezenční studium na MU 
MENDELU, VFU, VUT

• zahájení studia v 
podzimním semestru 1. 
nebo 2. semestr v prvním 
roce doktorského studia

• studium technického nebo 
přírodovědného oboru

• věk maximálně 32 let

http://www.jcmm.cz/projekt/brno_phd_talent_2018
http://www.jcmm.cz/projekt/brno_phd_talent_2018


Zkušenosti studenta:

̶ Mgr. Jan Raška <375912@mail.muni.cz> Recetox

̶ Mgr. Václav Němec <356827@mail.muni.cz> Ústav chemie

̶ Eliška Rozmánková, MSc. 394364@mail.muni.cz Ekotoxikologie

Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 10

mailto:375912@mail.muni.cz
mailto:356827@mail.muni.cz
mailto:394364@mail.muni.cz


TAČR Zéta
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̶ Podpora nastupující výzkumné generace

̶ Cílem je propojit mladé výzkumníky s aplikační sférou 

(podniky)

Zdroj www.tacr.cz

Soutěž 2017 na MU 

Podaných žádostí 9

Získaných grantů 6

2. Veřejná soutěž 
vyhlášena 12.9.2018

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta/zeta-druha-verejna-soutez.html


Zkušenosti studenta:

Vlasta Štěpánová – Ústav fyzikální elektroniky

Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 12

https://is.muni.cz/auth/osoba/329300


Mezinárodní granty
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Studium v zahraničí / zahraniční stáže

Centrum zahraniční spolupráce

Zkušenosti studenta:

̶ RNDr. Luděk Sehnal <350222@mail.muni.cz> - Ekotoxikologie

Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 14

https://czs.muni.cz/cs/
mailto:350222@mail.muni.cz


Kdy a kde se dozvím víc

Kurz Prefekt – (jarní semestr)

Grants Week - o evropských projektech HORIZONT 2020 (16. – 18. 10.)

Industry ShowCase: Kariéra s titulem Ph.D. v Life Science (10.10.,IMBIT)

Newsletter OV
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http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/kariera-ve-vyzkumu/prefekt/kurz-2018
http://www.grantsweek.muni.cz/
https://www.kariera.muni.cz/kalendar-akci/term-detail/561#detail-akce
http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/main/registrace


Poděkování a kontakty
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Děkuji za pozornost!

Jana Hájková 
projektová manažerka 
  
Masarykova univerzita | Rektorát | Odbor výzkumu  
A: Žerotínovo nám. 617/9 | 601 77 Brno 
T: +420 549 49 3319 | M: +420 725 372 093 
E:  hajkova@rect.muni.cz | W: vyzkum.rect.muni.cz 


