
 

 

1. Vyhlášení soutěže na projekty specifického výzkumu na rok 2022 

  

V souladu s Opatřením Rektora UO v Brně č. 14/2019  Zásady studentské grantové soutěže 

vyhlašuji pro rok 2022 soutěž na nové projekty specifického výzkumu, na kterých se podílejí 

studenti doktorského nebo magisterského studijního programu a akademičtí pracovníci UO. 

 

Účelovou podporu specifického výzkumu lze využít na výzkumnou činnost, na které se 

podílejí studenti a akademičtí pracovníci FVZ. Účelová podpora může být u projektů 

podporujících zpracování disertačních prací poskytnuta pouze tehdy, pokud bylo téma práce 

schváleno příslušnou oborovou komisí. 

 

Doba řešení projektů podporujících zpracování diplomových a disertačních prací je omezena 

termínem obhajoby těchto prací v souladu s platnými studijními a zkušebními řády. 

 

Při zpracování projektů postupují navrhovatelé dle platného Opatření Rektora UO v Brně č. 

14/2019 Zásady studentské grantové soutěže UO. Vzorový formulář pro návrh projektu 

specifického výzkumu a zmíněné Opatření Rektora UO v Brně jsou zveřejněny na Intranetu 

FVZ – Oddělení vědecké práce a grantové politiky – Projektové soutěže – Specifický výzkum 

2022. 

 

Návrhy projektů musí být zpracovány dle platného Opatření Rektora UO v Brně č. 14/2019  

Zásady studentské grantové soutěže a odevzdány na OdVP nejpozději do 14. 1. 2022. Návrhy 

projektů budou posouzeny k tomu ustanovenou komisí.  

 

Předsedkyně:  plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.  

Členové:  pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DrSc. 

                                   RNDr. Irena Hanovcová, CSc. 

                                   pplk. gšt. doc. MUDr. Petr Lochman, Ph.D., FACS 

             pplk. doc. MUDr. Martin Jakl, Ph.D. 

 

Cílem posuzování návrhu studentského projektu je ohodnotit jeho odbornou úroveň, 

aktuálnost a realizovatelnost. Tato a další kritéria jsou při posuzování návrhu studentského 

projektu ohodnocena podle bodové stupnice od 0 – 5 bodů, přičemž 5 bodů znamená nejvyšší 

hodnotu. 

Harmonogram soutěže: 

Termín Úkol Zodpovídá 

Leden 2022 

Předat na OdVP FVZ - Návrh projektu 

specifického výzkumu vč. rozpočtu na 

jednotlivé roky řešení. 

Vedoucí 

kateder/složek 

Únor 2022 
Posoudit a ohodnotit návrhy odevzdaných 

projektů SV. 
Komise 

Únor/Březen 2022 Zveřejnit výsledky v rozkaze D FVZ. PdVČ 



Březen/Duben 2022 
Předat řešitelům vybraných úkolů rozhodnutí 

o přidělených finančních prostředcích. 
PdVČ 

 

V případě dotazů k vyhlášené soutěži se obracejte na plk. gšt. prof. MVDr. Zuzanu 

Šinkorovou, Ph.D. (tel. 253 028, e-mail: zuzana.sinkorova@unob.cz ), Anetu 

Knapcovou, DiS. (tel. 253 017, e-mail: aneta.knapcova@unob.cz), Mgr. Veroniku 

Floriánovou (tel. 253 015, e-mail: veronika.florianova@unob.cz). 
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