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- DSGS vznikla v rámci projektu OP VVV: 
Zkvalitnění schémat Doktorské 
studentské grantové soutěže a jejich 
pilotní implementace, registrační číslo 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713

- Bližší informace o projektu naleznete na:
https://www.psup.cz/igracek/

https://www.psup.cz/igracek/


- Podpora jednoletých výzkumných grantů 
realizovaných studenty Ph.D. za účelem 
zvýšení úrovně znalostí a dovedností 
nezbytných pro jejich budoucí profesní 
uplatnění ve sféře výzkumu a vývoje.

Cíl 



• Vyhlášení Doktorské studentské grantové soutěže na 
Univerzitě Palackého v Olomouci – ročník 2021

• Směrnice R-B-21-08
• Pravidla DSGS
• Souhlas s účastí na grantu – návod
• Návod pro webovou aplikaci
• Activity Report
• Final Activity Report

https://www.psup.cz/igracek/
Dokumentace

https://www.psup.cz/igracek/


- Návrhy studentských grantů do DSGS 
se podávají pouze elektronickým 
způsobem, v anglickém jazyce, a to 
prostřednictvím webové aplikace 
dostupné na: https://granty.upol.cz/

- Do aplikace se přihlašuje stejným ID 
uživatele a heslem jako do Portálu UP.

https://granty.upol.cz/


- V rámci DSGS mohou návrhy grantů 
předkládat pouze studenti 
akreditovaných doktorských 
studijních programů UPOL 
v prezenční i kombinované formě.



- Návrhy studentských grantů jsou 
podávány do 3 vědních oblastí:

- Přírodní vědy, 
- Lékařské a zdravotnické vědy, 
- Společenské vědy, humanitní vědy 

a umění.

- Oblasti jsou rozděleny dle Frascati manuálu 
2015 
(viz http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-
manual.htm).

http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm


- Řešitelský tým musí tvořit nejméně 1, nejvýše 
však 5 studentů doktorského studijního 
programu akreditovaného na UP v prezenční 
nebo kombinované formě. 

- V době podání, ale i po celou dobu realizace 
studentského grantu, musí být řešitelé studenty 
doktorského studijního programu UP 
v prezenční nebo kombinované formě.



- Hlavním řešitelem a dalšími členy řešitelského 
týmu studentského grantu jsou studenti 
doktorského studijního programu 
akreditovaného na UPOL v prezenční nebo 
kombinované formě, a to po celou dobu řešení 
studentského grantu.

- Hlavní řešitel je zodpovědný za koordinaci
a vedení řešitelského týmu a za plnění
výsledků studentského grantu.



- Jeden student může být řešitelem (hlavním 
řešitelem nebo dalším členem řešitelského 
týmu) pouze jednoho studentského grantu 
podávaného v jednom kole DSGS.

- Povinná výše pracovní kapacity hlavního 
řešitele studentského grantu je 0,5 úvazku. 

- Výše pracovní kapacity dalších členů 
řešitelského týmu je stanovena v rozmezí 
0,1 až 0,5 úvazku na osobu.



- Řešitelé individuálních i týmových 
studentských grantů mají podporu mentora, 
tj. výzkumného či akademického pracovníka 
s minimální akademickou kvalifikací Ph.D., 
který poskytuje řešitelům grantu odbornou 
a metodickou podporu. 

- Účast mentora při řešení studentského grantu 
je povinná. 



- Počet mentorů na jeden studentský grant je 
omezen počtem řešitelů. 

- Příklad: Na grantu s 5 řešiteli může být 
zapojen nejméně 1, nejvíce však 5 mentorů.

- Jeden mentor může být mentorem více 
studentských grantů DSGS. 



- Doba řešení studentských grantů je 12 měsíců.
- Téma studentského grantu nesmí být shodné

s tématem disertační práce hlavního řešitele
nebo dalších členů řešitelského týmu.

- Splnění této podmínky je deklarováno při
podání návrhu studentského grantu v aplikaci.

- Nedodržení této podmínky je důvodem
k vyřazení Návrhu studentského grantu ze
soutěže.



- Řešitelé s pracovní kapacitou odpovídající 0,3
úvazku a vyšší musí během realizace
studentského grantu uskutečnit alespoň jednu
vzdělávací/výzkumnou aktivitu v zahraničí
– např. stáž, letní škola, výzkumný pobyt,
aktivní účast na konferenci.

- Aktivity lze realizovat v EU i mimo EU.
- V případě, že je vzdělávací/výzkumná aktivita

realizována v zemi, kde je mateřský jazyk
studenta všeobecně srozumitelný, musí být
alespoň část aktivity realizována v cizím
jazyce.



- Grantová přihláška a její náležitosti:
- Anotace,
- Cíle studentského grantu (musí zahrnovat shrnutí 

vzdělávacích cílů všech jednotlivých řešitelů),
- Plánované výzkumné aktivity a jejich očekávané 

výsledky,
- Údaje o hlavním řešiteli a dalších členech 

řešitelského týmu (výše pracovní kapacity, doložení 
zkušeností a zájmu řešitelů formou podepsaných 
CV),

- Plánované vzdělávací/výzkumné aktivity realizované 
v zahraničí a jejich očekávané výsledky,

- Údaje o mentorovi/mentorech (doložení zkušeností 
a zájmu mentora formou podepsaného CV).



- Povinné přílohy grantové přihlášky:

- Podepsaná CV hlavního řešitele, dalších členů 
řešitelského týmu a mentora/mentorů

- Časový harmonogram studentského grantu

Povolené formáty příloh .pdf, .docx, .doc



Finanční rámec



Složeno z dotace ve výši 95 % a spolufinancování UP 5 %

- Rozdělení finanční alokace na jednotlivé 
vědní oblasti:



- V případě nenaplnění finanční alokace 
v některé vědní oblasti je možný přesun 
těchto prostředků do jiné vědní oblasti 
v rámci této Výzvy DSGS.



- Minimální částka na jeden studentský 
grant je 479 160 Kč.

- Maximální částka na jeden studentský 
grant je 2 395 800 Kč.



- Výše grantu se odvíjí od výše jednotkového 
nákladu odpovídající pracovní kapacitě 

- 0,1 úvazku/měsíc = 7 986 Kč/měsíc. 



- Minimální částka, která musí být použita na 
pokrytí osobních nákladů řešitele, odpovídající 
pracovní kapacitě 0,1 úvazku/měsíc, činí 
4 667 Kč.

- Maximální částka, která může být použita na 
pokrytí ostatních nákladů spojených s realizací 
studentských grantů, činí 3 319 Kč na jednotku 
s pracovní kapacitou odpovídající 0,1 
úvazku/měsíc jednoho řešitele. 



- Řešitel studentského grantu je povinen s přidělenými 
prostředky nakládat hospodárně v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, s vnitřními předpisy 
a normami UP a Pravidly.



Položky rozpočtu studentského grantu jsou 
následující:
- Osobní náklady,
- Ostatní náklady,
- Režijní náklady (5 %).



Osobní náklady řešitele na úvazek 0,1 činí 
4 667 Kč/měsíc. 
- Příklad: osobní náklady řešitele na úvazek 0,5 

činí 23 335 Kč/měsíc, tzn. 280 020 Kč za 
celou dobu řešení studentského grantu.

- Osobní náklady Řešitelů budou vypláceny 
formou mimořádného stipendia.



Ostatní náklady zahrnují:
- Osobní náklady mentora,
- Ostatní přímé neinvestiční náklady 

související s realizací studentského grantu, 
např. materiál, drobné zařízení, software, 
odborná literatura, cestovní náklady, externí 
vzdělávání,

- Náklady spojené s organizací 
a administrací studentského grantu.



- Položky rozpočtu se v aplikaci počítají 
automaticky dle zvolené výše zapojení člena 
řešitelského grantu na projektu.

- Zdůvodnění využití nákladů grantu bude 
obsaženo v komentáři k rozpočtu.

- Navýšit celkový rozpočet studentského grantu 
po jeho udělení není možné. 





Vykazování v rámci grantu



Řešitel je povinen v rámci řešení grantu 
dokladovat následující:
- Zpráva o činnosti – Activity Report 

– 1x měsíčně (1 řešitel = 1 zpráva),
- Závěrečná zpráva o činnosti – Final Report 

– po ukončení řešení projektu.



Zpráva o činnosti – Activity Report
- 1x měsíčně.
- Zprávu podepisuje řešitel a mentor a schvaluje

odborný pracovník DSGS.
- Obsahuje aktivity realizované za daný měsíc,

výše pracovní kapacity řešitele za daný měsíc
vyjádřená v úvazku, zhodnocení pokroku práce
na výsledcích, plán aktivit na následující
období, shrnutí aktivit dalších členů
řešitelského týmu (pouze v případě zprávy
o činnosti podávané hlavním řešitelem).



Závěrečná zpráva o činnosti – Final Report
- Nejpozději do jednoho měsíce od ukončení 

realizace.
- Zprávu podepisuje hlavní řešitel, další členové 

řešitelského týmu, mentor/mentoři a odborný 
pracovník DSGS. 

- Formulář je ke stažení na webových stránkách 
soutěže DSGS.

- Podává každý hlavní řešitel na závěr implementace 
studentského grantu – (tj. v případě týmových 
grantů se podává pouze jedna Závěrečná zpráva 
o činnosti).



Závěrečná zpráva o činnosti – Final Report
- Obsahuje shrnutí implementace grantu, dosažených

výsledků, činností dalších řešitelů (v případě týmových
grantů) a naplnění vzdělávacích cílů uvedených
v žádosti o studentský grant – např. formou reflexe.

- V Závěrečné zprávě o činnosti bude dále z pozice
mentora/mentorů uvedeno: shrnutí mentorovaných
aktivit – včetně posouzení implementace grantu,
získaných znalostí a výsledků, doporučení pro
další/budoucí výzkumnou činnost studenta.



Dále řešitelé dokládají originály dokumentů 
potvrzující dosažení stanovených výsledků 
studentského grantu. (Např. certifikáty, potvrzení 
o účasti, potvrzení o přijetí publikace do tisku, 
je-li relevantní atd.).



Časový harmonogram DSGS:

Vyhlášení soutěže: 15. 09. 2021
Soutěžní lhůta: 15. 09. 2021 – 27. 10. 2021 do 16:00 hodin
Hodnotící lhůta: 29. 10. 2021 – 02. 12. 2021
Doba realizace grantu: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022
Termín pro odevzdání Závěrečné zprávy: do 31. 01. 2023
Závěrečné hodnocení grantu: do 28. 02. 2023



Pravidla hodnocení a výběr 
grantu



- Návrh studentského grantu je zhodnocen 
a vybrán k podpoře prostřednictvím soutěže na 
celouniverzitní úrovni. 

- Pro všechny účastníky jednoho kola soutěže 
o studentské granty platí totožná pravidla 
hodnocení, výběru a kontroly studentských 
grantů.



- Kritériem pro výběr studentských grantů je:
- splnění formálních požadavků stanovených 

pro studentský grant,
- význam a aktuálnost plánovaného výzkumu 

a jeho očekávané výsledky,
- kvalita a složení řešitelského týmu,
- harmonogram řešení,
- přiměřenost a účelnost použití finančních 

prostředků. 



- Přijaté návrhy studentských grantů jsou 
rozděleny do 3 hodnotících panelů podle 
3 vědních oblastí.



- Proces hodnocení probíhá ve 2 fázích:
- formální hodnocení návrhu studentského 

grantu založené na kontrole splnění 
základních parametrů soutěže,

- posouzení návrhu studentského grantu 
minimálně dvěma oponenty.



Harmonogram hodnocení: 

Formální hodnocení: do 03. 11. 2021
Přidělení oponentů: do 05. 11. 2021
Odevzdání posudků: do 19. 11. 2021
Zveřejnění výsledků: do 02. 12. 2021



Formální hodnocení zajistí odborní pracovníci DSGS 
posouzením splnění formálních kritérií:
- návrh je podán v termínu stanoveném Výzvou DSGS,
- návrh je zpracován v anglickém jazyce,
- řešitelem studentského grantu je student doktorského 

studijního programu akreditovaného na UP v prezenční nebo 
kombinované formě,

- návrh není zpracován na téma identické s tématem disertační 
práce žádného z řešitelů studentského grantu,

- student je řešitelem pouze jednoho studentského grantu v této 
grantové soutěži,

- studentského grantu se účastní alespoň jeden mentor.



- V případě shodného tématu studentského 
grantu s tématem disertační práce řešitele, 
bude návrh studentského grantu ze soutěže 
vyřazen. 

- V případě jiných formálních nedostatků bude 
řešitel prostřednictvím webové aplikace vyzván 
k opravě. 

- Pokud k opravě nedojde do 3 pracovních dní 
od odeslání výzvy, návrh studentského grantu 
bude ze soutěže vyřazen.



- Po splnění formálních kritérií postupuje návrh 
studentského grantu do druhé fáze hodnocení, 
kde je posuzován minimálně dvěma oponenty 
dle níže uvedených kritérií.

- Oponenty k jednotlivým návrhům studentských 
grantů určí příslušné panely výběrem 
z databáze hodnotitelů.

- Odborné hodnocení probíhá v anglickém 
jazyce prostřednictvím webové aplikace 
formou oponentských posudků.



- Alespoň jeden z oponentských posudků
návrhu studentského grantu je vypracován
externím oponentem, tj. odborníkem
s odpovídajícím odborným profilem
a zkušenostmi, který není v době realizace
hodnocení studentského grantu
v pracovněprávním vztahu s UP.

- Výjimku z tohoto pravidla představují
pracovněprávní vztahy, jejichž předmětem je
samotné hodnocení návrhů studentských
grantů v rámci DSGS nebo v rámci ostatních
grantových soutěží na UP.



- Kritéria pro hodnocení návrhů 
studentských grantů oponenty:

- význam a aktuálnost plánovaného výzkumu 
a jeho očekávané výsledky,

- kvalita složení řešitelského týmu,
- harmonogram řešení,
- přiměřenost a účelnost použití finančních 

prostředků.



- Za účelem posouzení studentských grantů jsou
ustaveny na úrovni UP 3 hodnotící panely dle
vědních oblastí.

- Hodnotící panel provede na základě
zpracovaných posudků vzájemné porovnání
všech návrhů grantů daného panelu a navrhne
předběžné pořadí studentských grantů.



- Hodnotící panel DSGS má právo požadovat
po studentovi úpravy grantu v návaznosti na
výsledky hodnocení.

- V případě krácení rozpočtu studentských
grantů v procesu jejich hodnocení není však
možné snížit osobní náklady na řešitele pod
minimální úroveň personálních nákladů
stanovenou v jednotce.



- Výsledný seznam studentských grantů
doporučených k podpoře předloží hodnotící
panely garantovi DSGS, který rozhodne
o návrhu hodnotícího panelu nejpozději
poslední den hodnotící lhůty.



- Pokud bude studentský grant vybrán
k podpoře, bude následně sepsána Smlouva
o udělení studentského grantu, na jejímž
základě je studentovi přidělen studentský
grant a která specifikuje obsah, finanční
náročnost a práva a povinnosti zúčastněných
stran.



https://www.psup.cz/igracek/

https://www.psup.cz/igracek/


Kontaktní osoby výzvy:

Ing. Veronika Knichalová
tel.: 585 631 425

E-mail: veronika.knichalova@upol.cz

Mgr. Eva Novosádová
tel.: 585 631 401

E-mail: eva.novosadova@upol.cz

mailto:veronika.knichalova@upol.cz
mailto:eva.novosadova@upol.cz


Děkuji Vám za pozornost!


