
 
 

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ PODPORY V RÁMCI MOTI VAČNÍHO 
SYSTÉMU ZČU – ČÁST TALENT PRO ROK 2011 

 
V souladu se směrnicí rektora č. 32R/2010 Grantový systém (dále jen „směrnice“) 
 

vyhlašuje 
 
prorektor pro výzkum a vývoj (dále jen „PR-V“) tato  „Pravidla pro získání a využití 
podpory v rámci motivačního systému ZČU – část TALENT pro rok 2011“ 
 
 
Motivační systém ZČU – část TALENT podporuje zejména studenty magisterských a 
doktorských studijních programů, kteří dosahují vynikající výsledky v oblasti studia, 
výzkumu, vývoje, inovací a tvůrčí činnosti. 
 
 
I. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PODPORY 
 
1. Základní podmínkou pro získání podpory je dosažení vynikajícího studijního, 

výzkumného, vývojového nebo inovačního výsledku nebo výsledku jiné tvůrčí činnosti 
(publikování práce, aktivní účast na konferenci, ocenění tvůrčí činnosti na 
mezinárodním nebo národním fóru a umělecké tvorby, naplňování třetí role univerzity 
např. spoluprací se státní správou, neziskovým sektorem, příp. podnikatelským 
sektorem). 

 
2. Uchazeč o podporu musí být studentem akreditovaného magisterského nebo 

doktorského studijního programu, výjimečně i akreditovaného bakalářského studijního 
programu. 

 
 

II. ŽÁDOST O PODPORU A VÝBĚR PODPOŘENÝCH OSOB 
 

1. Uchazeč, který splňuje dané podmínky, podá žádost na předepsaném formuláři, který 
je přílohou těchto pravidel, proděkanovi jmenovanému pro příslušnou fakultu nebo 
jmenovanému zástupci za UUD (jmenný seznam viz příloha č. 1) v termínech: 

 
24.3.2011, 19.5.2011, 22.9.2011, 16.11.2011 

 
pro následující oblasti:  

• pro oblast 1 – přehlídky a soutěže talentovaných studentů  
• pro oblast 2 – reprezentace ZČU a ČR na mezinárodním fóru VaV (příp. i 

umělecké tvorby) na přehlídkách, soutěžích, kongresech a sympoziích  
• pro oblast 3 – naplňování třetí role univerzity ve vztahu ke státní správě, 

neziskovému sektoru, příp. i podnikatelským subjektům  



2. Žádost o podporu musí být schválena školitelem nebo jiným odpovědným pedagogem. 
 
3. Proděkani nebo jmenovaný zástupce za UUD předají žádosti za fakultu na Odbor 

strategie a výzkumu (dále jen „OSV“) vždy do tří pracovních dnů po termínech 
uvedených výše. 

 
4. Výběr podpořených osob provádí komise složená z proděkanů jmenovaných děkany 

fakult a z jmenovaného zástupce za UUD. Předsedou komise je prof. Ing. Miroslav 
Šimandl, CSc., prorektor pro výzkum a vývoj. 

 
5. O přiznání podpory rozhoduje PR-V. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu 

odvolat. 
 
6. Podpora je uskutečňována formou přidělení jednorázového mimořádného stipendia 

v maximální výši 15 000 Kč. 
 
7. Výsledky pro jednotlivé oblasti sděluje OSV podpořeným osobám a komisi a 

zveřejňuje je na http://www.zcu.cz/research/Grantovy-system/Motivacni-system/ vždy 
do tří pracovních dnů po rozhodnutí PR-V. 

 
8. Kontaktní osoba: PhDr. Irena Vlachynská, (OSV, tel. 377631044, email: 

renkav@rek.zcu.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Jmenný seznam 
Příloha č. 2: Formulář žádosti 
 
 
 
 
 
 
 
v Plzni dne: 10.3.2011 
 
 
 
 
 

     prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. 
        prorektor pro výzkum a vývoj 


