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Co byste se dnes měli dozvědět 

•  Jsem doktorand a chci se zapojit, 
jaké mám možnosti? 

•  Programy na UK a jak jich využívat

•  Evropské a další vhodné programy

•  Kontinuální budování ‘track recordu’

•  Další užitečné tipy a nejčastější 
chyby při psaní žádostí o podporu



Progres a Fond mobility

•  pětileté programy

•  pro magisterské i doktorandské studenty, v menší míře i pro bakalářské studenty

•  účelem je zvyšovat kvalitu a kvantitu vědeckých výsledků UK

•  pokrývá cca 50 různých vědních disciplín

•  spolupráce možná napříč fakultami

Fond mobility

•  Studenti na základě meziuniverzitní smlouvy 
•  Studenti v rámci účasti ve společných doktorských  programech (cotutelle a joint 

degree) 
•  „Free movers“ 



Smlouvy se spolupracujícími univerzitami



Spolupráce UK s organizacemi podporující také 
mobilitu

§  Charles University member of international organizations and university 
networks 
 - in some Charles University represented in governing bodies  
§  Europan University Association (EUA) 
§  UNICA – network of universities from European capitals - in Steering 

Committee  
§  Coimbra Group (oldest universities in Europe) – in Executive Committee 
§  The Europaeum - in Board of Trustees, Steering Committee 
§  LERU CE7 (Central European Initiative) 
§  CENTRAL Strategic Partnership (Humboldt Uni, Uni of Vienna, Budepest, 

Warsaw) 
§  CELSA - Central Europe Leuven Strategic Alliance 
 
 
 



MOBILITY MŠMT 

•  napomáhá navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti 
výzkumu a vývoje v partnerských státech, formou podpory mobility výzkumných 
pracovníků

•  V současnosti je rozvíjena spolupráce se státy: Argentina, Francie, Německo, Polsko, 
Rakousko, Řecko, Slovinsko a Slovensko

•  Návrh musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v ČR a zahraniční 
částí týmu jeho řešitelů v partnerském státě



Visegrad Fund

•  Jakýkoliv původní návrh může získat podporu za předpokladu, že spojuje 
jednotlivce nebo instituce z alespoň 3 zemí V4 a vyvíjí projektové aktivity v 
oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměny mládeže, přeshraniční 
spolupráce a propagace cestovního ruchu.

•  Small Grants

•  Standard Grants
...	



Fulbright

Stipendium pro postgraduální studium

•  výzkumný pobyt (visiting research)  

•  celé studium (degree)  

•  studijní pobyt (non-degree) Stipendium je na akademický rok (i.e. 9 měsíců)

•  pokrývá:  školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní 
zdravotní pojištění, zpáteční letenku

•  Pravidlo jedné přihlášky!



Fulbright- Masarykovo stipendium

•  Juniorská kategorie

•  Pro začínající vědecké pracovníky

•  Délka pobytu: od 3 do 10 měsíců v příslušném akademickém roce.

•  Pro mladé vědecké pracovníky před dosažením titulu Ph.D. je určeno:

•  2 000 USD měsíčně

•  příspěvek na výzkum a školné na kurzy na univerzitě či další profesní rozvoj

•  hrazena je i zpáteční cesta do USA a zdravotní pojištění

•  Deadline pro přihlášky je nově 1. listopadu pro pobyt v následujícím 
akademickém roce.



Fulbright

•  Základní předpoklady:
•  České občanství
•  Trvalý pobyt v České republice
•  Velmi dobrá znalost angličtiny
•  Dokončen minimálně BA stupeň vzdělání

•  PRAVIDLO JEDNÉ PŘIHLÁŠKY!
•  Další možnosti:
•  Letní školy
•  Fulbright-Schuman



Erasmus+

Studijní pobyty 3-12 měsíců
Pracovní stáže 60 dní- 12 měsíců

Erasmus Mundus
Společné magisterské programy vedoucí ke získání Multiple/joint 

degree
 
 
 



MSCA 

•  Inovativní školicí sítě (Innovative Training Networks – ITN) 
•  Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné 

pracovníky (Individual Fellowships – IF)

•  Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange – RISE)
•  Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů 

(COFUND)
•  Evropská noc vědců

 
 
 



Erasmus+

Mobilita
Kontakty 
Velké konsorciální projekty

Projektové možnosti:

•  Strategická partnerství
•  Budování kapacit
•  Znalostní aliance
•  Jean Monnet
•  Sport

 
 
 



Horizont 2020

•  individuální, ale zejména velké konsorciální projekty
•  různé vědní disciplíny a témata, zejména ta, která jsou považována Evropskou 

komisí za prioritní pro společnost
•  vědecká prestiž a finance
ERC
•  nejprestižnější evropské granty
•  umožní vědci finanční nezávislost až na pět let
•  otevře dveře na nejprestižnější evropská i světová pracoviště
•  několik kategorií
•  Starting Grants 2-5 let od zisku Ph.D.
•  Consolidator Grants 7-12 let od zisku Ph.D.
•  Advanced Grants

 
 
 



Budování 'track record' 

•  Využívejte všech výše zmíněných programů k tomu, abyste co nejvíce zvýšili svoji mezinárodní 
mobilitu- ne bezúčelně!

•  Pečlivě vybírejte zahraniční instituci pro své stáže/školitele
•  Hledejte zajímavé nabídky na Euraxessu
•  Peer-review publikace s vysokým IF
•  Publikace se školitelem
•  Mějte své ORCID ID
•  Využívání dalších sítí: FB, twitter, Linked-In
•  Open access.
•  Pozor na predátorské časopisy!



Budování 'track record‘ prostřednictvím schémat EK 



Nejčastější chyby při psaní žádosti o grantovou podporu 

•  Každá žádost o grant má obvykle podobný layout
•  Pečlivé čtení zadávací dokumentace
•  Slabá metodologie a background
•  Pište srozumitelně
•  Stáhněte si formuláře pro evaluátory
•  Plánujte realisticky- výstupy i rozpočet
•  Pozor na recyklování žádostí
•  Dejte přečíst svou žádost co nejvíce lidem
•  Buďte konzistentní
•  Akceptujte kritiku
•  Etika!
•  Administrace projektu
•  Termíny!



Kde hledat pomoc a podporu 

Na UK:
IPSC 
kariérní poradenství a individuální koučing, ipsc.cuni.cz
Odbor pro vědu a výzkum
Evropské centrum

projektové centrum
podpora při hledání vhodného typu projektu
brzy nový web: ec.cuni.cz
Možnost odebírání novinek prostřednictvím emailu

Mimo UK:
EURAXESS www.euraxess.cz/cz/
Sociologický ústav AV ČR http://www.soc.cas.cz/file/mentoring-pro-zacinajici-vedkyne-

vedce



Děkuji za Vaši pozornost!

Ptejte se... 
 

Adéla	Jiroudková	
224	491	731	
Adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz		


