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Základní parametry výzvy 

 
Studentská grantová soutěž OP VVV projektu Interní grantová schémata  

Mendelovy univerzity v Brně 
 
 

Studentská grantová soutěž je podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále 
jen „OP VVV“) projektu Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně (zkrácený název 
„IGRÁČEK“), CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016670 (dále jen „studentská grantová soutěž“). 
V rámci studentské grantové soutěže budou vyhlášeny dvouleté týmové studentské granty pro 
studenty prvních a druhých ročníku akreditovaných doktorských studijních programů na Mendelově 
univerzitě v Brně.  
 
 
 
Pro přípravu a implementaci grantů jsou stanovena následující minimální kritéria:  

1. Žádost o studentský grant je zpracována a podána v anglickém jazyce. 
2. Alespoň jeden z oponentských posudků žádosti o studentský grant musí být vypracován externím 

oponentem (tj. odborníkem s odpovídajícím odborným profilem a zkušenostmi, který není v době realizace 
hodnocení studentského grantu v pracovněprávním vztahu s hodnotící institucí).  

3. Žádost o studentský grant bude zhodnocena a vybrána k podpoře prostřednictvím soutěže na 
celouniverzitní úrovni organizované dle vědních oblastí – dle Frascati manuálu, 2015 (vědní oblasti mohou 
být sdruženy, avšak nikoliv dále členěny), tj.:  

 
 

 
MENDELU navrhuje členění vědních oblastí v souladu s věcným zaměřením svých akreditovaných 
doktorských studijních programů, tedy Lékařské a zdravotnické vědy MENDELU neuplatňuje. 

 
4. Pro všechny účastníky jednoho kola soutěže o studentské granty v rámci této výzvy platí totožná pravidla 

hodnocení, výběru a kontroly studentských grantů. 
5. Soutěž se bude realizovat formou hodnoticích panelů dle výše uvedených vědních oblastí.  
6. Orgány sestavující pořadí studentských grantů schválených k financování musí vycházet z oponentských 

posudků studentského grantu. 
7. Naplnění kritérií bude MENDELU prokazovat v rámci administrativního ověření doložením relevantních 

dokumentů (např. zásady, pravidla, kritéria výběru, statuty hodnoticích panelů, hodnotící panely, časový 
harmonogram soutěže). 

8. V rámci řešení doktorských grantů nesmí dojít k dvojímu financování ve vazbě na Specifický vysokoškolský 
výzkum. 

 
  

Oblasti klasifikace výzkumu a vývoje (Frascati manuál, 2015)  
• 1. Přírodní vědy  
• 2. Inženýrství a technologie  
• 4. Zemědělské a veterinární vědy  
• 5. Společenské vědy  
• 6. Humanitní vědy a umění  
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Minimální parametry studentského grantu:  
1. Řešitelem studentského grantu je Ph.D. student zapsaný v prvním nebo druhém ročníku na Mendelově 

univerzitě v Brně v akreditovaném doktorském studijním programu. 
2. Povinná výše pracovní kapacity hlavního řešitele studentského grantu odpovídá 0,5 FTE (FTE = Full Time 

Equivalent), tedy dvacetihodinovému pracovnímu úvazku na MENDELU týdně. 
3. Výše pracovní kapacity dalších řešitelů studentského grantu je stanovena 0,2 FTE na osobu, tedy 

osmihodinovému pracovnímu úvazku na MENDELU týdně. 
4. Počet dalších řešitelů jednoho studentského grantu činí 4 osoby a jeden mentor (výzkumný či akademický 

pracovník MENDELU s minimální akademickou kvalifikací Ph.D., který poskytuje řešitelům grantu 
odbornou a metodickou podporu). 

5. Délka studentského grantu 24 měsíců. 
6. Jeden student může být v daný moment řešitelem pouze jednoho studentského grantu. 
7. Studentský grant z prostředků OP VVV není možné udělit na téma identické s tématem disertační práce 

řešitele ani dalších členů řešitelského týmu.  
8. Žádost o studentský grant musí zahrnovat konkrétní výši pracovní kapacity zapojení jednotlivých studentů 

vyjádřenou výší úvazku (FTE) a popis realizačního týmu a doložení zkušeností a zájmu řešitelů a mentora 
(např. formou podepsaných CV či letter of intent). 

9. Žádost o studentský grant musí zahrnovat shrnutí vzdělávacích cílů všech jednotlivých řešitelů. 
10. Zpráva o činnosti – zpracovává každý řešitel za každý měsíc implementace studentského grantu. 
11. Závěrečná zpráva o činnosti – podává hlavní řešitel na závěr implementace studentského grantu, 

zahrnuje zhodnocení řešeného studentského grantu. 
12. Vzdělávací výzkumné aktivity – součástí týmového studentského grantu je povinnost hlavního řešitele 

absolvovat zahraniční 10 denní stáž. Hlavní řešitel i další řešitelé se budou aktivně podílet na 
vzdělávacích aktivitách (např. workshopy, kurzy, semináře, školení, apod.). 
 

 
 
Předpokládaný harmonogram: 
Příprava pravidel, soutěže atd. 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 
Vyhlášení avíza - předběžné parametry výzvy 1. 10. 2020 
Vyhlášená výzva k podávání studentských grantů od 4. 1. 2021 do 16. 2. 2021 
Hodnocení (hodnotitelské posudky) od  16. 2. 2021 od  25. 3. 2021 
Realizace studentských grantů od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023 
Hodnotící proces, obhajoby realizovaných studentských grantů 3. 4. 2023 do 1. 5. 2023 
 
 
Studentský týmový grant – předpokládaný rozklad jednotkového nákladu: 

Náklady na pokrytí personálních nákladů řešitele a spoluřešitelů: 
− Žadatelé, tedy Ph.D. studenti, vytvoří týmové studentské granty, kde hlavní řešitel bude mít 0,5 FTE 

(23 335 Kč), a čtyři další řešitelé budou pracovat ve výši 0,2 FTE (9 334 Kč).  
− Personální náklady studentů budou hrazeny formou stipendia. 

Náklady na pokrytí ostatních nákladů: 
− Ostatní náklady na jeden studentský týmový grant za celou dobu řešení (24 měsíců) činí  

maximálně 1 035 528 Kč a budou sloužit k pokrytí ostatních nákladů jako je zahraniční 10 denní 
povinná stáž, individuální vzdělávání řešitelů studentského grantu, cestovné a vložné na odborné 
konference, drobný hmotný majetek jako např. notebooky, služby, materiál, odměna mentorovi. 

 
 
 


