
Výzva k podávání žádostí o podporu studentských vědeckých projektů pro rok 2020 
z prostředku programu Specifického vysokoškolského výzkumu „Kontinuita a diskontinuita 
ve filosofii, literatuře a umění“ 

 

Rada SVV Kontinuita a diskontinuita ve filosofii, literatuře a umění vyhlašuje interní soutěž o podporu 
výzkumné a publikační činnosti studentů z kateder zapojených do tohoto projektu, tj. ÚFAR, ÚRS, 
KLOG, KEST, KSI. Soutěž je určena studentům doktorského a magisterského studia. O výsledcích 
rozhoduje Rada SVV. 

Soutěž je zaměřena na: 

a) Podporu výzkumné činnosti (sběr dat, badatelský pobyt v knihovnách či archivech apod.) 
b) Podporu publikační činnosti (preferované výstupy: recenzovaný odborný článek, odborná 

kniha, kapitola v odborné knize, stať ve sborníku; případně recenzní studie a komentované 
překlady) a prezentace výsledků výzkumu (překlady a korektury, účast na konferencích 
apod.) 

Student předkládá zřetelně strukturovanou žádost ve formátu Word nebo Pdf, rozsah max. 2 stránky, 
která obsahuje: 

- Název projektu 
- Údaje o žadateli (jméno, katedra, studijní obor/program, email, UKČO žadatele, jméno 

školitele – u studentů dr. studia) 
- Popis projektu a jeho zdůvodnění 
- Harmonogram řešení, včetně plánovaných výstupů (publikací): Program je tříletý, student 

může být zapojen (na základě opětovné přihlášky a schválení Radou SVV) více než jeden rok; 
výstupy je ale nutné vykazovat každoročně.  
Badatelská stipendia budou přidělena v červnu 2020. V listopadu 2020 mohou být uděleny 
odměny za publikační výstupy. 
Se zahraničními cestami se letos zatím nepočítá, situace se ovšem může změnit. 

- Finanční rozvahu (stipendium – zahrnuje i cestovné, popř. prostředky na vydání publikace). 
Max. výše přidělených stipendií se bude pohybovat okolo 80 000,- Kč ročně (do této částky se 
nezapočítává případná publikační dotace). Rada SVV si vyhrazuje právo výši požadované částky 
v případě přidělení upravit. 

- Stanovisko školitele (u studentů nmgr. studia stanovisko vedoucího diplomové práce)  

Žádosti se podávají elektronicky na adrese hl. řešitelky, Dory Polákové: dora.polakova@ff.cuni.cz 

(S dotazy je možné se obracet na zástupce kateder v Radě SVV: doc. Jakub Čapek, dr. Dora Poláková, 
doc. Radek Honzík, dr. Miloš Ševčík, doc. Lukáš Zádrapa). 

Žádosti se podávají do 20. 5. 2020 

Rada SVV o nich rozhodne do 20. 6. 2020. 

Za Radu SVV Dora Poláková 


