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Obecné informace 1

• Cílem VG je podpořit a motivovat studenty ve 
snaze zapojit se do vědecké činnosti

• V rámci projektu jsou podporovány 
vědeckovýzkumné aktivity, nikoliv 
organizační nebo společenské, nelze tedy 
žádat např. o podporu pořádání konference

• Žádosti o podporu se podávají elektronicky 
do 31. 10. 2016 do 23:59

• Podpořeny budou pouze nejlepší projekty
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Obecné informace 2

• Doba řešení projektu je maximálně 2 roky ->

• Projekty mohou být jednoleté či dvouleté 

• Projekty mohou řešit jednotlivci i řešitelské 
týmy

• Žádosti o podporu projektu se podávají pouze 
elektronicky prostřednictvím univerzitní 
webové aplikace na adrese https://intes.is.cuni.cz
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Obecné informace 3

• Jedna osoba může figurovat nejvýše 
ve dvou projektech, pouze v jednom 
může být v pozici hlavního řešitele

• Fakticky může jedna osoba podat 
současně jeden projekt jako hlavní 
řešitel a jeden jako spoluřešitel, nebo 
dva jako spoluřešitel
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SVV 1

• Vnitřní granty FF UK jsou coby dílčí úkoly 
součástí celofakultních projektů 
specifického vysokoškolského výzkumu 
(SVV)

• Seznam SVV je uveden v příloze zadávací 
dokumentace a ve webové aplikaci

• Řešitel přiřazuje svůj projekt k jednomu z 
SVV při podávání návrhu v aplikaci 
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SVV 2

• Žadatelé přiřadí svůj projekt pod 
zastřešující SVV dle vlastních 
preferencí

• Děkanka FF UK si vyhrazuje právo 
přeřadit žádost pod jiný zastřešující 
projekt SVV
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Řešitelský tým

• Řešitelem/spoluřešitelem musí být student 
FF UK magisterského nebo doktorského 
studijním programu (v prezenční i 
kombinované formě) výhradně v omezení 
na 1. až 4. rok studia

• V případě týmových projektů může být ve 
zdůvodněných případech spoluřešitelem 
také student bakalářského studia, opět 
v omezení na 1. až 4. rok studia

• Počet členů týmu není omezen
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Vedoucí projektu

• Každý projekt musí mít vedoucího, 
akademického pracovníka, 
dohlížejícího na realizaci projektu

• Není možné, aby vedoucí byl hlavním 
řešitelem či spoluřešitelem projektu
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VG vs. GA UK

• Podání obdobných návrhů do soutěže Vnitřní granty 
2017 a do soutěže GAUK není přípustné, takové 
návrhy budou během formální kontroly vyřazeny

• Realizace odlišných projektů v soutěži VG a GAUK je 
možná

• Celkem je v akademickém roce možno obdržet 
formou stipendia z obou těchto zdrojů maximálně 
150.000 Kč

• Tento rok je většina rozpočtových kategorií vyplacena 
formou stipendia (více viz následující kapitoly)
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Čerpání prostředků

• Přidělené prostředky spravuje administrátor 
příslušného zastřešujícího projektu SVV, 
podrobnosti budou řešitelům sděleny 
administrátorem zastřešujícího projektu 
SVV před zahájením čerpání

• U dvouletých projektů je řešiteli přiznána a 
vyplacena částka na první rok řešení 
projektu, následně po schválení průběžné 
zprávy bude moci řešitel čerpat prostředky 
pro druhý rok řešení projektu
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Rozpočet

• Rozpočet se skládá ze čtyř kategorií:
• 1. Odměna řešiteli
• 2. Podpora studijních cest
• 3. Další drobné náklady
• 4. Podpora vydání publikací
• Žadatel kalkuluje pouze s kategoriemi

relevantními pro jeho projekt
• Každá kapitola je omezena limity
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1. Odměna řešiteli

• Řešitel může pro sebe i pro své řešitele žádat odměnu
• Maximální (a zároveň doporučenou) částkou je 60.000 

Kč/hlavní řešitel
• U spoluřešitelů závisí výše částky na míře jejich zapojení do 

projektu v komparaci se zapojením hlavního řešitele
• Odměna je vyplacena formou stipendia na výzkum dle čl. 

7c odst. 2 Stipendijního řádu UK
• Způsob využití těchto prostředků žadatel účetně 

nedokládá a je na jeho uvážení, jak tyto prostředky 
konkrétně využije

• Řešitelům v bakalářské formě studia je stipendium 
navrženo a zadáno dle čl. 8a odst. 2
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2. Podpora studijních cest

• Za náklady spojenými se studijní cestou se považuje 
jízdné (např. jízdenky, letenky), registrační poplatky
(konferenční poplatky, poplatek za vstup do 
knihoven, vízum), cestovní pojištění, poplatky za 
ubytování (pouze v ceně v místě obvyklé do max. 
výše 1.000 Kč/den)

• Maximální požadovaná částka může být 50.000 
Kč/řešitel

• Podpora se vyplácí formou stipendia na výzkum dle 
čl. 7c odst. 2 Stipendijního řádu UK

• Náklady řešitel nevykazuje
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3. Další drobné náklady

• Jedná se o drobné náklady a služby potřebné k řešení projektu 
(např. záznamové prostředky, nástroje, kancelářské potřeby, 
kopírování, knihy, překlad, korektura)

• Každá jedna položka může dosahovat maximální výše 3.000 Kč 
(výjimečně i více)

• Veškeré žádané položky v této kategorii musí být jasně 
konkretizovány, musí být žádány v ceně obvyklé a musí být jasně 
prokázána jejich nezbytnost a přímá spojitost s řešením projektu ->

• nelze žádat financování zařízení, pokud je již k dispozici na 
domovské základní součásti studenta (totéž platí i v případě knih na 
fakultě)

• Knihy, které řešitel v rámci projektu zakoupí, věnuje na základě 
darovací smlouvy FF UK

• Kategorie Další drobné náklady může činit maximálně 25.000 
Kč/řešitel
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Rozpočtové kategorie 1-3

• Odměna řešiteli, Podpora studijních 
cest a Další drobné náklady se 
vyplácejí hromadně formou stipendia 
na výzkum dle čl. 7c odst. 2
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4. Podpora vydání publikací

• Pokud bude výstupem projektu publikace, řešitel, FF 
UK a nakladatel musí uzavřít licenční smlouvu

• Oprávněnými náklady této kategorie jsou náklady na 
vydání publikace a zakoupení autorských práv třetích 
stran (např. reprodukce obrázků atd.)

• V rámci položky není možné žádat o autorskou 
odměnu a další náklady nesouvisející s výrobou a 
distribucí publikace

• Podpora vydávání publikací nesmí přesáhnout 50.000 
Kč na jeden projekt
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Limity rozpočtu

• Maximální výše grantu (v rámci rozpočtových 
kategorií 1-3) je 135.000 Kč/řešitel

• Maximálně 60.000 Kč z této částky činí odměna
• Maximálně 50.000 Kč z této částky činí podpora 

studijních cest
• Maximálně 25.000 Kč z této částky činí financování 

drobných prostředků a služeb
• V rámci celého projektu, individuálního i týmového, 

může být na podporu vydání publikací alokováno 
maximálně 50.000 Kč – jedná se o prostředky navíc 
nad maximální výši grantu
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Výstupy projektu 1

• Každá žádost musí obsahovat podrobně popsaný 
výstup projektu

• Forma výstupu není přesně stanovena a vychází z 
povahy projektu 

• Autorem nebo spoluautorem výstupu musí být 
vždy student

• Vědecká činnost realizovaná v rámci projektu 
musí v případě magisterských studentů 
jednoznačně přesahovat běžné studijní 
povinnosti řešitele (není tedy přípustné např. 
pouze sepsání diplomové práce)
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Výstupy projektu 2

• V případě doktorandů se musí jednat o kvalitní 
vědeckovýzkumné aktivity a výstupy na úrovni 
akademických či vědeckých pracovníků

• Výstup, typicky článek, lze uplatnit v rámci 
individuálního studijního plánu řešitele, avšak musí 
splňovat nároky kladené na kvalitní vědecký výstup 
akademika či jiného vědeckého pracovníka -> 
v posuzování kvality aktivit a výstupů nebude brán 
zřetel na doktorské studium řešitele

• Všechny výstupy, které připouštějí zápis do 
OBD/RIV, musí být do těchto databází zapsány ve 
prospěch FF UK
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Hodnocení projektu

• Odevzdané návrhy hodnotí:

Grantové oddělení

Základní součásti

Stipendijní komise

Komise pro vědu

Děkanka ve spolupráci s administrátory SVV

• O přidělení prostředků rozhoduje děkanka FF UK 

• Seznam úspěšných projektů budou zveřejněny do 
31. 12. 2016
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Změny v průběhu realizace projektu

• V průběhu realizace může řešitel v rámci 
rozpočtových kategorií vyplácených stipendiem 
uskutečnit bez předchozího ohlášení změny do max. 
výše 15.000 Kč

• Takové změny musí být nicméně v souladu s řešeným 
projektem a ve zprávě musí být odůvodněny

• Ostatní změny musí řešitel nahlásit administrátorovi 
příslušného zastřešujícího projektu SVV, který o 
změnách spolu s vedoucím projektu rozhoduje

• Tyto změny musí být taktéž odůvodněny ve zprávě

22



Monitorování projektu

Jednoleté projekty
• Nejpozději k 31. 12. 2017 je řešitel povinen 

odevzdat závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu, a to prostřednictvím aplikace

Dvouleté projekty
• Je-li realizace projektu plánována i na rok 2018, 

musí být k 31. 12. 2017 odevzdána průběžná 
zpráva o realizaci projektu, a to 
prostřednictvím aplikace, další rok bude 
odevzdána zpráva závěrečná
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Důležité termíny a odkazy

• Termín pro předkládání návrhů je 
31. 10. 2016 do 23:59

• Technické problémy způsobené 
dočasnou nedostupností aplikace 
neomlouvají pozdní podání žádosti

• Zadávací dokumentaci k vyhlášené 
soutěži naleznete zde.

• Manuál pro práci s aplikací zde.
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Za grantové oddělení vám mnoho 
úspěchů při podávání a hodnocení 

projektů přeje

Martina Potančok a Romana Hudousková


