
 

 

 

 

 
Zaměstnáním čerstvých absolventů 

doktorského studia k vědecké excelenci 

(Postdoc I)  

CZ.1.07/2.3.00/30.0009 

Cílem projektu bylo vytvořit pracovní místa pro 
nedávno vystudované české a zahraniční absol-
venty doktorského studia ve výzkumných týmech 
na osmi fakultách Masarykovy univerzity a 
výzkumném pracovišti Středoevropského techno-
logického institutu (CEITEC), které přispěje 
k rozvoji zkušeností výzkumných pracovníků, 
sdílení poznatků mezi různými vědními obory, 
mobilitě vědeckých expertů a zapojení do 
mezinárodních výzkumných týmů. 

Projekt se zaměřoval na zaměstnané absolventy 
doktorských programů, členy výzkumných týmů, 
akademické pracovníky a studenty bakalářských, 
magisterských i doktorských studijních progra-
mů. Širším dopadem aktivit je podpora excelence 
základního i aplikovaného výzkumu v Jiho-
moravském kraji. V projektu byl plánován vznik 
57 pracovních míst postdoc, uskutečnění pracov-
ních stáží, napojení pracovníků na aplikační 
sféru, tvorba kvalitních výzkumných výsledků 
pod vedením zkušených mentorů a vyučování 
studentů, akademických a vědeckých pracovníků. 

Na ESF MU se jednalo o 2 místa postdoc –      
Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D., a Mgr. et Mgr. 
Jiří Navrátil, Ph.D., jejichž mentorem byl prof. 
Ing. Juraj Nemec, CSc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců 

k rozvoji mezinárodní spolupráce 

(Postdoc II) 

CZ.1.07/2.3.00/30.0037 

Cílem projektu bylo vytvoření pracovních míst 
pro nedávno vystudované české a zahraniční 
absolventy doktorského studia ve výzkumných 
týmech na devíti fakultách Masarykovy 
univerzity a výzkumném pracovišti 
Středoevropského technologického institutu 
(CEITEC). 
 
Projekt byl orientován na rozvoj zkušeností 
výzkumných pracovníků, sdílení poznatků mezi 
různými vědními obory, mobilitu vědeckých 
expertů a především zapojení do mezinárodních 
výzkumných týmů. Záměrem bylo podpořit 
zaměstnané absolventy doktorských programů, 
členy výzkumných týmů, akademické pracovníky 
a studenty bakalářských, magisterských i doktor-
ských studijních programů. Širším dopadem 
aktivit byla podpora základního i aplikovaného 
výzkumu v Jihomoravském kraji. Projekt měl za 
úkol přinést vznik 36 pracovních míst postdoc, 
uskutečnění pracovních stáží, zvýšení intenzity 
kontaktů se zahraničními pracovišti, tvorbu 
kvalitních výzkumných výsledků pod vedením 
zkušených mentorů a vyučování studentů, 
akademických a vědeckých pracovníků. 
 
Na Ekonomicko-správní fakultě se projekt týkal 
jednoho místa postdoc pod katedrou veřejné 
ekonomie – Mgr. Martin Guzi, Ph.D. 

 


