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Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum provád ný studenty p i 
uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních program  a který je 
bezprost edn  spojen s jejich vzd láváním. ídí se t mito dokumenty: 

 Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 200ř č. 1021 k návrhu Pravidel pro 
poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 

 Zákon č. 130/2002 Sb. o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

 „Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum“ – 

pokyny MŠMT 

 „K pravidl m pro poskytování podpory“ - pokyny MŠMT. 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Rektor MU vyhlašuje sout ž o podporu projekt  v t chto kategoriích:  

a) Podpora grantových projekt  specifického výzkumu v oborech léka ství, 
zdravotnictví, p írodov dy, informatiky, humanitních v d, společenských v d, 
sportovních v d, práva a ekonomie – kategorie A, 

b) Podpora projekt  specifického výzkumu zam ených na organizaci studentských 
v deckých konferencí – kategorie B. 

Současn  s vyhlášením stanoví rektor orientační finanční limity pro kalendá ní rok, pro který je 
sout ž vyhlašována:  

a) Souhrnný orientační limit fakulty je stanoven jako podíl z částky p id lené MU 
v roce p edchozím Ěpop ípad  kvalifikovan  odhadnuté s využitím aktuálních 
dostupných informacíě, a to na základ  vzorce uvedeného v pravidlech poskytovatele 

a dostupných relevantních vstupních dat.  

b) Procentní limit pro projekty specifického výzkumu zam ené na organizaci 
studentských v deckých konferencí Ěkategorie Bě, nejvýše však do výše 10 % celkové 
dotace p iznané na specifický výzkum.  

c) Procentní limit pro zajištění centralizované správy projektů (organizace grantové 
sout že včetn  náklad  na hodnocení, kontrola projekt  a hodnocení výsledk ě, a to 
nejvýše do 2,5 % z celkové dotace p iznané na specifický výzkum. 

Limity pro jsou stanoveny v rozhodnutí o vyhlášení sout že.  

Limity mohou být upraveny podle skutečné výše dotace p iznané MU na základ  rozhodnutí 
poskytovatele. O úpravách rozhodne rektor na základ  návrhu prorektora pro výzkum 
projednaného s kvestorem. 

V rozhodnutí o vyhlášení sout že na daný rok je zve ejn n i harmonogram pro podávání a 
ešení projekt .  

 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-17-srpna-2009-c-1021
http://www.mvcr.cz/soubor/sb063-09-pdf.aspx
http://www.msmt.cz/vyzkum/pravidla-pro-poskytovani-ucelove-podpory-na-specificky
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pravidla-pro-poskytovani-podpory
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Navrhovatelem a odpovědným řešitelem, resp. ešitelem projektu m že být pouze:  

a) student zapsaný na MU v doktorském studijním programu; v tomto p ípad  musí být 
členem ešitelského týmu školitel ešitele, který vystupuje v roli odborného garanta 

projektu, 

b) akademický pracovník MU. 

Dalšími členy ešitelského týmu jsou studenti zapsaní na MU v doktorských nebo 
magisterských studijních programech nebo akademičtí pracovníci MU.  

Finanční podpora projektu v kategorii ů a B m že být poskytnuta pouze na zp sobilé 
náklady nebo výdaje: 

a) osobní náklady nebo výdaje Ěmzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojišt ní, 
zákonný odvod do sociálního fonduě, včetn  stipendií, 

b) náklady nebo výdaje na po ízení drobného hmotného a nehmotného majetku, 

c) další provozní náklady nebo výdaje související s realizací projektu, 

d) náklady nebo výdaje na služby, 

e) doplňkové náklady nebo výdaje Ěprojekty musí zahrnovat podíl na společných 
provozních nákladech odpovídajících koeficientu SPN pro dané hospodá ské st edisko 
v daném roce dle pokynu MU pro uplatňování režijních náklad  do projekt  
v aktuálním zn níě. 

V p ípad  kategorie B nelze z projektu hradit cestovní náklady účastník  konference.  

Z podpory lze hradit náklady nebo výdaje projektu uskutečňovaného na výzkumném pracovišti 
jiné právnické osoby než MU pouze v p ípad , že se na základ  dohody dané právnické osoby s 
MU podle § Ř1 zákona č. 111/1řřŘ Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších 
zákon  Ězákon o vysokých školáchě, ve zn ní pozd jších p edpis , uskutečňuje na tomto 
pracovišti akreditovaný studijní program, v n mž studují studenti, kte í jsou členy ešitelského 
týmu. Dalšími členy ešitelského týmu v takovém p ípad  mohou být i v dečtí, výzkumní nebo 
vývojoví pracovníci dané právnické osoby. 

Doba ešení projektu je jeden rok. 

O p iznání podpory projekt m v jednotlivých kategoriích Ědále jen „p ijaté projekty“ě rozhodne 
rektor do konce hodnoticí lh ty. P iznání podpory je podmín no celkovou výší částky stanovené 
na specifický výzkum rozhodnutím poskytovatele. 
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NÁVRHY PROJEKTŮ 

P ihláškou do sout že je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP.  

Návrhy projekt  musí mít následující náležitosti: 

 

Kategorie A 

 anotace, 

 odborná charakteristika projektu, ve které bude stručn  uvedeno: 

o charakteristika ešené problematiky, 

o současný stav ešení, 

o cíle projektu a zp sob jejich dosažení, 

o časový harmonogram ešení. 

 p edpokládané výstupy, 

 plánovaná účast na odborných akcích hrazená z podpory projektu - v p ípad  plánované 
účasti na konferencích, workshopech či jiných prezentačních akcích p edpokládané 
uvedení p ísp vku Ěposter, p ednáška, publikace ve sborníkuě, 

 seznam a stručná souhrnná charakteristika zásadních odborných výsledk  člen  
výzkumného týmu relevantních pro projekt dosažených za poslední 3 roky, 

 celkový počet student  Ěmagisterských i doktorskýchě zapojených do ešitelského týmu, 

 celkový počet akademických pracovník  zapojených do ešitelského týmu, 

 požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet, 

 v p ípad , že budoucím ešitelem projektu je student, písemný souhlas školitele studenta 
s členstvím v ešitelském týmu a jeho písemné vyjád ení k projektu; tímto vyjád ením 
školitel potvrzuje schopnost studenta vést projekt a vhodnost složení týmu. 

Finanční podpora na jeden projekt v kategorii A činí maximálně 3 mil. Kč.  

Podíl osobních nákladů na studenty včetně stipendií musí činit více jak 60 % z celkových 
osobních nákladů.  

Počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob 
zapojených do projektu. 

 

Kategorie B 

 anotace, 

 odborná charakteristika plánované konference,  

 plánovaný termín jejího konání, 

 charakteristika cílové skupiny, pro kterou je konference po ádána, 

https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=veda.ISEP.navrhy
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 popis organizačního zabezpečení akce, 

 celkový počet student  Ěmagisterských i doktorskýchě zapojených do ešitelského týmu, 

 celkový počet akademických pracovník  zapojených do ešitelského týmu, 

 požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet. 

Souhlasem s návrhem projektu u t chto kategorií vyjad uje d kan p íslib poskytnutí 
institucionálního zabezpečení p i ešení projektu.  

Návrh projektu p edkládá navrhovatel p íslušnému prod kanovi prost ednictvím p íslušného 
odd lení dané fakulty nejpozd ji v posledním dni sout žní lh ty. 

Na projektu se m že podílet více fakult. V takovém p ípad  je navrhovatelem a ešitelem 
projektu akademický pracovník. Navrhovatel p edkládá návrh projektu na té fakult , jejímž je 
kmenovým zam stnancem. 

V kategorii ů lze též podávat návrhy na celouniverzitní projekty, zam ené zejména na podporu 
knihovních a informačních služeb. Navrhovatelem a ešitelem takového projektu musí být 
akademický pracovník. Návrh celouniverzitního projektu je posuzován pouze komisí MU. 
Navrhovatel jej p edkládá prorektorovi pro výzkum prost ednictvím OV RMU.  

HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

Kategorie A 

Návrhy projekt  jsou hodnoceny ve dvoukolovém oponentním ízení dle následujících pravidel. 

 

První kolo 

V prvním kole oponentního ízení jsou hodnoceny všechny návrhy obsahující p edepsané 
náležitosti. Ostatní návrhy jsou vy azeny. Za realizaci tohoto kola vstupního oponentního ízení 
odpovídá d kan, pop ípad  jím pov ený prod kan. 

V rámci prvního kola oponentního ízení jsou dále na každé z fakult posouzeny podané návrhy 

projekt  komisí složenou z odborník  ve v dních oborech rozvíjených na fakult  Ědále jen 
„komise fakulty“ě. Členy komise fakulty jmenuje děkan, popřípadě pověřený proděkan 
nejpozději do tří pracovních dnů po začátku hodnoticí lhůty. P edsedou komise je d kan 
nebo jím pov ený prod kan. Složení komise fakulty oznámí p íslušné odd lení fakulty 
bezodkladn  kontaktní osob  Odboru výzkumu RMU. Komise fakulty se usnáší nadpoloviční 
v tšinou všech svých člen .  

Kritérii pro hodnocení návrh  projekt  jsou zejména: 

a) odborná kvalifikovanost školitele, je-li navrhovatelem student, nebo odborná 
kvalifikovanost navrhovatele, je-li navrhovatelem akademický pracovník,  

b) tematická návaznost projektu na výzkum realizovaný na p íslušné fakult  nebo na 
MU, 

c) potenciál k dlouhodobosti zám ru projektu, 



SPECIFICKÝ VÝZKUM  

 

 Grantová agentura Masarykovy univerzity / Pravidla specifického výzkumu                                              7/10 

d) odborná úroveň p edpokládaných výsledk  projektu včetn  možností jejich 
prezentace, 

e) p im enost celkového rozpočtu a finanční rozvahy plánovaným výsledk m projektu,  

f) vhodnost složení výzkumného týmu ve vztahu k plánovaným výstup m projektu, 

g) míra koordinace návrh  z hlediska výzkumných a výukových pot eb fakulty. 

Opat ením d kana lze pro účely hodnocení projekt  v prvním kole stanovit doplňková 
kritéria hodnocení vycházející ze specifických nárok  fakulty na kvalitu výzkumu.  

Na základ  návrhu komise fakulty rozhodne d kan o rozd lení projekt  do skupin takto: 

a) projekty postupující do druhého kola vstupního oponentního řízení s celkovou 

částkou navrhované finanční podpory na daný kalendá ní rok do výše orientačního 
limitu stanoveného pro fakultu se stanovením po adí preference projekt , 

b) projekty postupující do druhého kola vstupního oponentního řízení nad 
orientační limit stanovený pro fakultu, se stanovením po adí preference projekt , 

c) projekty zamítnuté v prvním kole vstupního oponentního ízení. 

Komise fakulty si m že vyžádat posouzení jednotlivých projekt  nezávislými odborníky. 
V takovém p ípad  je postoupí vždy spolu s projektem do druhého kola vstupního ízení. 

Seznam projekt  za azených do skupiny aě a bě, potvrzený podpisem d kana a p ípadné odborné 
posudky t chto projekt  postoupí p íslušné odd lení fakulty do druhého kola vstupního 
oponentního ízení p edáním kontaktní osob  OV RMU dle termín  uvedených v rozhodnutí o 
vyhlášení sout že. Svým podpisem zde d kan stvrzuje poskytnutí institucionálního zabezpečení 
p i ešení projektu. 

 

Druhé kolo 

Za realizaci druhého kola vstupního oponentního ízení odpovídá prorektor pro výzkum, 
administrativu tohoto kola oponentního ízení zajišťuje OV RMU.  

Návrhy projekt  v druhém kole mohou být posouzeny jedním nezávislým odborníkem, který 
není v či MU v pracovním pom ru Ědále jen „oponent“ě. Oponent vypracuje posudek na 
formulá i p edepsaném zadávací dokumentací. O provedení externího hodnocení rozhodne 
prorektor pro výzkum nejpozd ji na začátku lh ty pro zahájení druhého kola oponentního 
ízení. 

Návrhy projekt  postoupené do druhého kola vstupního oponentního ízení jsou posouzeny 
komisí MU, v níž je každá fakulta zastoupena d kanem nebo pov eným prod kanem. 
P edsedou komise MU je prorektor pro výzkum.  

Komise MU je schopna usnášení, pouze jsou-li p ítomny nejmén  dv  t etiny jejích člen  
včetn  p edsedy. Ke schválení usnesení komise MU je pot eba nadpoloviční v tšina hlas  
p ítomných člen . Zp soby a podrobnosti hlasování komise MU mohou být upraveny 
v Jednacím ádu komise MU, který vydává prorektor pro výzkum. Komise MU je oprávn na k 
p ípadné korekci rozpočt  jednotlivých projekt . 
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Návrhy projekt  ke schválení p edloží komise MU rektorovi. Rektor rozhodne o návrhu 

nejpozd ji v posledním dni hodnoticí lh ty. Výsledky sout že jsou zve ejn ny nejpozd ji první 
pracovní den následující po dni ukončení hodnoticí lh ty. Za zve ejn ní odpovídá OV RMU.  

P iznání konkrétní výše finanční podpory rozhodnutím rektora na daný kalendá ní rok není 
nárokové, závisí na výši podpory p iznané MU v rozhodnutí poskytovatele. 

Kategorie B 

P i hodnocení studentských v deckých konferencí se postupuju stejn  jako p i hodnocení 
projekt  kategorie ů. V prvním kole oponentního ízení jsou hodnoceny všechny návrhy 
obsahující p edepsané náležitosti. Ostatní návrhy jsou vy azeny. Za realizaci tohoto kola 
vstupního oponentního ízení odpovídá d kan, pop ípad  jím pov ený prod kan. Návrhy 
projekt  postoupené do druhého kola vstupního oponentního ízení jsou posouzeny komisí MU. 
Za realizaci druhého kola vstupního oponentního ízení odpovídá prorektor pro výzkum, 
administrativu tohoto kola oponentního ízení zajišťuje OV RMU. 

U projekt  celouniverzitní studentské v decké konference prob hne pouze jedno kolo vstupního 
oponentního ízení, které se bude konat ve stejném termínu jako druhé kolo hodnocení projekt  
v kategorii A. 

Návrhy projekt  postoupí p íslušné odd lení fakulty kontaktní osob  OV RMU dle termín  
uvedených v rozhodnutí o vyhlášení sout že. 

Kritérii pro hodnocení návrh  projekt  jsou zejména: 

a) návaznost odborné tematiky konference na výzkum preferovaný na fakultách, resp. 
MU, 

b) zabezpečení odborné úrovn  konference, 

c) úroveň organizačního zabezpečení, 

d) charakter a ší e cílové skupiny Ěúčastníci konference), 

e) dopad akce z hlediska reprezentace MU, 

f) p edpokládaná efektivita využití finančních prost edk .  

ROZHODNUTÍ O VÝŠI PODPORY 

Celkovou výši podpory specifického výzkumu p iznané na ešení p ijatých grantových projekt  
v daném kalendá ním roce stanoví rektor na základ  rozhodnutí poskytovatele a výsledk  
vstupního oponentního ízení nejpozd ji do 14 kalendá ních dn  po obdržení rozhodnutí 
poskytovatele. 

Po obdržení rozhodnutí rektora o výši finanční podpory pro p ijaté projekty p edá p íslušné 
odd lení fakulty nejpozd ji do 14 kalendá ních dn  kontaktní osob  Odboru výzkumu RMU 
soupis zm n ve financování projekt  p ijatých k realizaci ve vstupním oponentním ízení, 
stvrzený d kanem nebo pov eným prod kanem. Soupis musí obsahovat: 

a) seznam projekt , které budou v p íslušném kalendá ním roce fakultou skutečn  
realizovány, a  
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b) p ípadné zm ny v rozpočtech t chto projekt  vyplývající z definitivn  p iznané 
částky na ešení projekt . 

 

REALIZACE A ZMĚNY V PROJEKTECH 

Projekty specifického výzkumu jsou jednoleté, proto není možné nevyčerpané finanční 
prostředky převádět do fondu účelově určených prostředků. 

Veškeré zm ny v projektech musí být uskutečn ny tak, aby byly v každé fázi projektu v souladu 

se všemi ustanoveními relevantních právních p edpis  a vnit ních norem MU. 

Podstatnou zm nou v projektu kategorie ů i B se rozumí: 

a) zm na položkového člen ní rozpočtu spočívající v p esunu finanční podpory mezi 
projekty, 

b) zm na ešitele, 

c) p edčasné ukončení projektu. 

Ostatní zm ny jsou zm nami nepodstatnými. 

Podstatné zm ny mohou být uskutečn ny pouze na základ  žádosti ešitele opat ené 
souhlasným stanoviskem d kana nebo pov eného prod kana. O žádosti rozhoduje prorektor 
pro výzkum. Žádosti jsou podávány prost ednictvím ISEP. 

Nepodstatné zm ny jsou v kompetenci fakulty, jejich zd vodn ní musí být obsaženo 
v záv rečné zpráv  o výsledcích projektu. 

V p ípad  p edčasného ukončení projektu p edkládá ešitel záv rečnou zprávu shrnující 
dosavadní výsledky projektu. Nevyužité finanční prost edky se rozd lí  

a) projekt m na dané fakult  nebo 

b) projekt m na jiných fakultách,  

a to na základ  návrhu d kana nebo pov eného prod kana. O návrhu rozhodne prorektor 
pro výzkum. 

 

UKONČENÍ PROJEKTŮ A ZÁVĚREČNÉ OPONENTNÍ 
ÍZENÍ 

Výsledky ešení projekt  se hodnotí v záv rečném oponentním ízení v období od 1. ledna do  

31. b ezna kalendá ního roku bezprost edn  následujícího po kalendá ním roce poskytnutí 
podpory.  
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Pro účely záv rečného oponentního ízení zpracuje ešitel v systému ISEP záv rečnou zprávu o 
výsledcích projektu včetn  p ehledu čerpání finančních prost edk .   

Oponentní ízení probíhá ve dvou kolech. 

 

První kolo 

Komise fakulty vyhodnotí výsledky projektu. K hodnocení si m že vyžádat posudek externího 
oponenta. Oponent projektu se m že účastnit jednání komise s hlasem poradním. Hodnocení 
postoupí odd lení pro v du a výzkum fakulty Odboru výzkumu RMU dle termín  uvedených 
v rozhodnutí o vyhlášení sout že.   

Součástí etapy záv rečného oponentního ízení, která prob hne na fakult , je ve ejný seminá  
p ed hodnotící komisí fakulty. Seminá  organizuje fakulta. Na seminá i p ednese ešitel zprávu 
o výsledcích projektu. Seminá e se obligatorn  účastní p edseda nebo jím pov ený člen 
hodnotící komise MU a zástupce OV RMU. 

Druhé kolo 

Komise MU posoudí podklady Ětj. záv rečné zprávy a zápis z hodnocení projekt ě postoupené 
fakultami a p edloží návrh hodnocení výsledk  záv rečného oponentního ízení rektorovi 
nejpozd ji do t í pracovních dn  p ed ukončením ízení. Na základ  rozhodnutí rektora o návrhu 
zve ejní MU výsledky ízení zpracované zp sobem stanoveným poskytovatelem, a to do  

31. b ezna kalendá ního roku bezprost edn  následujícího po roce ešení projektu. Za zve ejn ní 
odpovídá prorektor pro výzkum. 

 

 

 

 


