
 
Zpráva o výsledcích řešení projektu POSTDOC-10 Podpora absolventů 
doktorských studijních programů: Získávání absolventů doktorského 
studia k systematické vědecké práci 
 
 
Dotace: 2 830 tis. Kč 
Období řešení projektu: od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
 
 

1. ZPŮSOB ŘÍZENÍ PROJEKTU 
 
Projekt byl řízen řešitelským týmem, který byl složen z prorektora pro strategii a výzkum, 

zástupců fakult, které mají doktorské studijní programy a NTC. (Nové technologie-Výzkumné 
centrum v západočeském regionu). Na řízení projektu se v průběhu roku 2010 podílelo 
celkem 10 osob.  

 
 
2. APLIKACE VÝSLEDK Ů V ROCE 2010 
 
Záměrem projektu bylo podpořit úspěšné postdoktorandy na ZČU v Plzni. Bylo 

podpořeno 45 postdoktorandů. Ti pracovali na různorodých projektech, své výstupy nebo 
jejich kopie odevzdali, případně odevzdávají hlavnímu řešiteli, který je eviduje. 
 
 

3. OČEKÁVANÁ APLIKACE VÝSLEDK Ů V ROCE 2011 A DALŠÍCH LETECH 
 

Podpora postdoktorandů na ZČU v Plzni má již několikaletou tradici, ve které se bude 
pokračovat i v roce 2011. Již byl schválen rozvojový projekt POSTDOC-11  s obdobným 
zaměřením jako projekt POSTDOC-10. Jedná se o jednu z možností, jak motivovat 
postdoktorandy k vědecké činnosti a zlepšit jejich pracovní podmínky. Projekt má zásadní 
význam pro přípravu pracovníků, kteří budou řešiteli projektů Op VaVpI, zejména projektů 
NTIS, CENTEM a RICE. 
 
  

4. DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ PROJEKTU PRO VEDENÍ ZČU A 
VEDENÍ FAKULT 

 
Podpora lidských zdrojů je dlouhodobě prioritou ZČU v Plzni. Na tuto skutečnost 

poukazuje např. analytická část dlouhodobého záměru ZČU na období 2011-2015. 
Doporučením je pokračovat v tomto úspěšném projektu, sjednotit (a zvýšit náročnost) 
hodnocení úspěšnosti postdoktorandů a vytvářet tlak na kvalitu vědeckých výstupů. Jako 
vhodná a přínosná se ukázala informační schůzka pro podpořené postdoktorandy na 
univerzitní úrovni, kladně byl hodnocen seminář pro doktorandy a postdoktorandy. Pozitivně 
je fakultami / součástmi hodnocena příprava výhradně elektronické administrace 
pokračujícího projektu POSTDOC-11, a to v rámci sjednocené platformy pro administraci 
projektů na ZČU. 
 
 
 



 
 

5. ŠÍŘENÍ VÝSLEDK Ů (propagace, diseminace) 
 
Komponenta POSTDOC je již několik let součástí motivačního systému ZČU, který je 

propagován v univerzitních novinách STADY a www odboru strategie a výzkumu. 
Informace o projektu jsou v současné době dostupné na: 
 

http://www.zcu.cz/research/Grantovy-system/motivacni-system/ 
 
 

 


