
MENDELU PhD talent
Dvoukolová soutěž o 10 doplňkových 
talentových stipendií pro studenty doktorských studijních 
programů akreditovaných na Mendelově univerzitě v Brně
Talentové stipendium získá 10 nejlepších, kteří přesvědčí nestranné odborníky 
o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého
vědecko-výzkumného projektu.

Předběžný harmonogram soutěže v roce 2022:
Předpokládaný termín vyhlášení: listopad 2022 
Předpokládaný termín uzavření registrace 1. kola: leden 2023 
Předpokládaný termín 2. kola: březen 2023



Dvoukolová soutěž o 10 doplňkových stipendií 

1. Kolo: Přihláška s návrhem projektu

Přihláška je tvořena ze tří částí

• Odborný životopis uchazeče

• Popis vědeckého projektu

• Definice týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito.

2. Kolo: Prezentace před odbornou komisí s cílem přesvědčit tuto komisi o výjimečnosti 

a kvalitách navrhovaného projektu

Podmínky pro účast 1. kolo:

• Prezenční doktorské studium přihlášeného v 1. nebo 2. semestru

• Studentský projekt spadající do jednoho z následujících oborových panelů:

o Panel A zahrnuje tyto vědní oblasti: Chemie, zemědělská Botanika, Vědy o živé 
přírodě, Ekologie a ochrana prostředí, Technologie odpadů, Technologie potravin, 
Fytotechnika, Zootechnika, Zemědělská specializace, Rostlinolékařství.

o Panel B zahrnuje tyto vědní oblasti: lesnická Botanika, Dřevařské inženýrství, Procesy 
tvorby nábytku, Krajinné inženýrství, Aplikovaná geoinformatika, Lesní inženýrství, 
lesnická Ekonomika a management, Fytologie lesa, Hospodářská úprava lesa, 
Lesnická fytopatologie a mykologie, Materiálové inženýrství dřeva, Ochrana lesa 
a myslivost, Technika a technologie lesnických procesů

o Panel C zahrnuje tyto vědní oblasti: Hospodářská politika a správa, Ekonomika
a management, Systémové inženýrství a informatika, Automatizace řízení
a informatika.

o Panel D zahrnuje tyto vědní oblasti: Krajinářská architektura, Zahradnictví, 
Zahradnické inženýrství, Zahradní a krajinářská architektura.

• Znalost jazyka anglického - celá soutěž probíhá v angličtině.

• Splnění formálních náležitostí přihlášky pro 1. kolo: Celá přihláška (všechny 3 části) musí 
být napsána v jazyce anglickém, odevzdána v jednom souboru pdf. Maximální rozsah 
přihlášky je 5 stran formátu A4 vlastního textu, řádkování 1, velikost písma 11.

• Registraci do soutěže spolu se zasláním přihlášky - Registrace je otevřena do 31. 1. 2023. 
Na pozdější registrace nebude brán zřetel.

Jaké projekty mohou uspět? 
•	Aby měl projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

•	Jak projekt přispěje k rozvoji daného oboru?

•	Jaký přínos bude mít projekt pro MENDELU?

•	Je můj projekt smysluplný a inovativní? Má například vazbu na aplikační sféru?

•	Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části? Je projekt po formální stránce v pořádku

(pravopis, grafy, analýza potřebnosti, grafické zpracování)

•	Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?

•	Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?

•	Dokážu svůj projekt představit tak, aby jeho smysl, vize a důvody pro jeho podporu oslovily

komisi?


