
 

Praha 19. června 2020 

Grantová soutěž Start pro doktorandy UK 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

dovolujeme si Vás informovat, že v následujícím akademickém roce 2020/2021 bude vyhlášena nová grantová soutěž 

Start pro doktorandy UK. Pro ty naše studenty, kteří by se této vědecké grantové soutěže chtěli zúčastnit, bude na konci 

června připraveno fakultní školení. 

Grantová soutěž je určena pro Ph.D. studenty UK, kteří: 

• v době podání projektu (termín 30. 10. 2020) budou studovat ve standardní době studia 

• a plánují ukončit Ph.D. studium po 31. 3. 2023. 

Základní podmínky úspěšného projektu: 

• Projekt může mít jednoho řešitele, nebo může být složen z více řešitelů. 

• Hlavní řešitel a někteří spoluřešitelé budou muset během projektu uskutečnit zahraniční badatelský výjezd 

minimálně na 3 měsíce (nesouvisle alespoň po 3 týdnech). 

• Výzkumný záměr nesmí být identický se zadáním disertační práce hlavního řešitele projektu. 

• Každý projekt musí mít svého mentora – odborného garanta z řad pedagogů KTF UK s minimální kvalifikací Ph.D. 

• Projekt je do soutěže podáván v anglickém jazyce. 

Harmonogram: 

 

29. 6. 2020 a 2. 7. 2020 povinné školení pro uchazeče o projekt (9 – 12:00, učebna P16) 

během července konzultace 

červenec až srpen samostudium 

do 15. 9. 2020 příprava projektu 

15. 9. 2020 – 30. 10. 2020 otevřena aplikace pro podávání projektů 

do 26. 2. 2021 zveřejnění úspěšných projektů 

1. 4. 2021 – 31. 3. 2023 řešení úspěšných projektů 

Pro podání žádosti může být velice zajímavé spojit se dohromady s někým dalším ze studentů tak, že pak pro některé 

účastníky není nutný zahraniční pobyt. Další podrobnosti o přípravě projektů a podmínkách soutěže budou probrány na 

fakultním školení žadatelů grantové soutěže Start ve dnech 29. 6. a 2. 7. 2020.  

S pozdravem 

 

doc. David Vopřada, Dr. 
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