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Vyhlášení a specifikace grantové soutěže Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok 2022 

Podmínky grantové soutěže IGA AF MENDELU pro rok 2022 vyhlašuje děkan AF MENDELU v souladu 
se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění 
a podle Nařízení rektora 15/2020 Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského 
výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně. 

Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti Agronomické fakulty 
MENDELU a zapojení studentů doktorských, příp. magisterských studijních programů do řešené 
vědecko-výzkumné problematiky. 

Soutěž je vyhlášena v kategoriích:  
- Studentské projekty – individuální studentské projekty (IP) 
- Studentské konference.  

 
Individuální studentské projekty jsou určeny k podpoře vědecko-výzkumných témat, která jsou 
předmětem doktorských disertačních prací.  
Navrhovatelem a řešitelem projektu může být pouze student 1. nebo 2. ročníku prezenční formy 
doktorského studijního programu AF, příp. 3. ročníku u čtyřletých studijních programů. Řešitelem 
projektu může být konkrétní student doktorského studijního programu maximálně dvakrát za studium. 
Dalším členem řešitelského týmu může být jeden další student doktorského studijního programu 
(splňující podmínky uvedené pro navrhovatele projektu), nebo student 1. ročníku prezenční formy 
navazujícího magisterského studijního programu AF. Garantem individuálního studentského projektu je 
školitel studenta, příp. školitel specialista, nebo jiný akademický pracovník, který je v pracovně právním 
vztahu k AF MENDELU. Doba řešení projektu je 12 měsíců.  

Závaznou podmínkou řešení projektu je, že výstupem projektu bude nejméně jedna publikace 
původní vědecké práce (Jimp příp. Jsc) dedikovaná na příslušný projekt IGA a prezentace řešené 
problematiky na vědecké konferenci (např. MendelNet). Na veškerých výstupech projektu, včetně 
disertační práce, je řešitel povinen uvádět zdroj finanční podpory. Pro hodnocení projektu jsou 
akceptovány jen takové výstupy, kde je členem autorského kolektivu alespoň jeden člen řešitelského 
týmu, který je studentem, a takové výstupy, které tematicky a věcně náleží k řešenému projektu. Pokud 
je na publikaci dedikované na řešený projekt uvedeno více zdrojů finanční podpory, pro hodnocení se 
započítá pouze příslušný podíl publikace.  
Plánované výstupy (publikace) musí být uveřejněny nebo přijaty k tisku nejpozději rok po ukončení 
financování projektu. V případě nesplnění plánovaných výsledků projektu do stanoveného termínu či 
jiného závažného porušení pravidel grantové soutěže se mohou řešitel, garant a školitel účastnit další 
grantové soutěže až po vyrovnání závazků hodnoceného projektu.   

Tematické okruhy grantové soutěže: Biologie rostlin a fytotechnika; Biologie živočichů a zootechnika; 
Ochrana životního prostředí a udržitelnost venkovské krajiny; Bezpečnost a jakost potravinářských 



 

surovin a potravin; Zemědělská a environmentální technika; Zemědělská a aplikovaná chemie 
a biochemie. 

Doporučená celková maximální výše podpory na jeden projekt: 300 000 Kč (z toho osobní 
náklady – stipendia v maximální měsíční výši 9 000 Kč pro řešitele, tj. celkem 108 000 Kč; celková 
max. plánovaná výše stipendií pro všechny členy řešitelského týmu z řad studentů 180 000 Kč). Další 
způsobilé náklady projektu: náklady na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, další 
provozní náklady související s realizací projektu – zejména materiál a cestovné, náklady na služby.   

Grantová přihláška se podává v českém, slovenském nebo anglickém jazyce prostřednictvím webové 
aplikace EPZ (Evidence projektů a zakázek) https://grantovesouteze.mendelu.cz, přihlašovací údaje 
jsou stejné jako do UIS, záložka Moje projekty a zakázky, záložka Nový projekt/zakázka. Formulář 
grantové přihlášky v elektronické aplikaci se odesílá v období od 7. 9. 2021 nejpozději do 20. 10. 2021 
do 10.00 hod. 
Přijaté grantové přihlášky budou v průběhu hodnoticí lhůty, tj. od 20. 10. do 6. 12. 2021, posuzovány 
a hodnoceny. Hodnocení návrhů projektů a hodnoticí proces je v kompetenci Grantové rady AF a 
externích hodnotitelů navržených grantovou radou. Každý projekt má minimálně dva hodnotitele, 
přičemž je alespoň jeden hodnotitel externí. Za externího hodnotitele je považován také hodnotitel z jiné 
organizační součásti univerzity než té, která projekt administruje. Hodnoticí kritéria: popis současného 
stavu poznání a z něj vycházející cíle řešení; aktuálnost, přínos, původnost a originalita návrhu 
předloženého projektu; ujasněnost koncepce a adekvátnost metodiky; přiměřenost finančních 
požadavků, zdůvodnění nákladů; hodnocení a kvalita plánovaných výstupů, reálnost dosažení; 
schopnosti a možnosti navrhovatele a řešitelského týmu řešit předložený studentský projekt.   
Výsledky grantové soutěže, včetně seznamu financovaných projektů, budou zveřejněny na webových 
stránkách IGA AF MENDELU nejpozději do 17. 12. 2021. 

Studentské konference  
Navrhovatelem a řešitelem projektu v kategorii studentské konference může být akademický pracovník 
univerzity specifikovaný v ust. § 70 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 
pozdějších předpisů. Členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního 
programu univerzity nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci univerzity. Počet 
studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven 
počtu ostatních členů řešitelského týmu. Projektová přihláška včetně příloh se předkládá v českém, 
slovenském nebo anglickém jazyce prostřednictvím webové aplikace EPZ (Evidence projektů a 
zakázek) https://grantovesouteze.mendelu.cz. Způsobilé náklady studentské konference zahrnují: 
osobní náklady nebo výdaje (mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění) včetně stipendií 
pro studenty doktorských a navazujících magisterských studijních programů; další provozní náklady 
nebo výdaje přímo související s realizací konference; náklady nebo výdaje na služby. Doporučená 
celková maximální výše podpory na jeden projekt je 780 000 Kč (při dodržení podmínky, že na 
studentské konference může být použito do 10 % z celkové podpory na specifický výzkum poskytnuté 
AF). Harmonogram a další náležitosti soutěže jsou obdobné jako u studentských projektů. Doba řešení 
projektu je 12 měsíců. 

Návrhy projektů musí minimálně obsahovat následující náležitosti:  
 
Studentské projekty  
a) název;  
b) název v anglickém jazyce;  
c) anotace;  
d) odborná charakteristika projektu, ve které bude stručně uvedeno:  
1. charakteristika řešené problematiky,  
2. současný stav řešení,  
3. cíle projektu a způsob jejich dosažení (metodika),  
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4. harmonogram řešení;  
e) předpokládané výstupy podle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací;  
f) plánovaná účast na odborných akcích hrazená z podpory projektu – v případě plánované účasti na 
konferencích, workshopech či jiných prezentačních akcích předpokládané uvedení příspěvku (poster, 
přednáška, publikace ve sborníku);  
g) seznam a stručná souhrnná charakteristika zásadních odborných výsledků členů řešitelského týmu 
relevantních pro projekt dosažených za poslední tři roky;  
h) celkový počet studentů (navazujících magisterských a doktorských studijních programů, popř. oborů, 
v prezenční formě studia) zapojených do řešitelského týmu;  
i) celkový počet akademických pracovníků a dalších pracovníků zapojených do řešitelského týmu;  
j) požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet včetně zdůvodnění položek rozpočtu.  
 
Studentské konference  
a) název;  
b) název v anglickém jazyce;  
c) anotace;  
d) odborná charakteristika plánované konference;  
e) plánovaný termín konání;  
f) charakteristika cílové skupiny, pro kterou je konference pořádána;  
g) popis organizačního zabezpečení akce;  
h) celkový počet studentů navazujících magisterských i doktorských studijních programů, zapojených 
do řešitelského týmu;  
i) celkový počet akademických pracovníků a dalších pracovníků zapojených do řešitelského týmu;  
j) požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozpočet včetně zdůvodnění položek rozpočtu. 

 

Řešení financovaných projektů bude zahájeno 1. ledna 2022. S řešiteli těchto projektů bude uzavřena 
smlouva o řešení grantového projektu a poskytnutí finančních prostředků na jeho podporu. Řešitel po 
ukončení řešení projektu odevzdá ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu (včetně doložení 
publikačních výstupů a výkazu o hospodaření v podobě garantem podepsané sestavy z ekonomického 
systému SAP). 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách IGA AF MENDELU 
(http://af.mendelu.cz/30922-interni-grantova-agentura), příp. https://grantovesouteze.mendelu.cz. Na 
požádání je poskytuje také Kancelář Interní grantové agentury AF MENDELU na níže uvedené adrese. 

Kancelář Interní grantové agentury AF MENDELU 
Děkanát AF MENDELU 
Ing. Klára Kamlerová, Ph.D. 
Zemědělská 1 / 613 00  Brno 

 
 
Časový harmonogram grantové soutěže Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok 2022 

Vyhlášení soutěže       6. 9. 2021 

Soutěžní lhůta         7. 9. až 20. 10. 2021 do 10.00 hod 

Zveřejnění přihlášených projektů      21. 10. 2021 

Hodnoticí lhůta         20. 10. až 6. 12. 2021 

Zveřejnění výsledků soutěže      do 17. 12. 2021 

http://af.mendelu.cz/30922-interni-grantova-agentura
https://grantovesouteze.mendelu.cz/


 

Zahájení řešení       1. 1. 2022 

Účetní uzavření projektů      30. 11. 2022 

Věcné uzavření projektů     31. 12. 2022 

Odevzdání závěrečných zpráv projektů    5. 1. 2023 

Hodnocení závěrečných zpráv a výstupů projektu   únor 2023  

 
 
 
 
 
Brno, 25. 8. 2021 
 

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. 
             děkan AF MENDELU 

 

 


