
 

 

Vnitřní granty 
Ústavu historických věd FF UPa 

 

K čemu tyto granty jsou? 
Cílem grantů je podpořit studenty ÚHV v jejich vědecké činnosti. 

 

Kdo může o granty žádat? 
Studenti doktorského programu České dějiny na ÚHV FF UPa (nejen studenti v prezenční formě 
studia, ale i studenti v kombinovaném studiu), s výjimkou těch, kteří jsou zároveň zaměstnáni 
univerzitou jako asistenti. 

 

Co musí být obsahem projektu? 
Realizovaná vědecká činnost by měla spočívat ve výrazném postupu v koncipování disertační 
práce (tj. dokončení minimálně dvou kapitol disertace) a v přípravě alespoň jednoho odborného 
textu nad rámec závěrečné práce (např. článek v recenzovaném odborném periodiku). Vítaná 
bude rovněž případná účast na zahraniční konferenci.  

 

Žadatel se zavazuje, že si v průběhu řešení projektu podá žádost o mobilitní stipendium (např. 
Aktion, DAAD, Fulbright, MSCA, Erasmus) a nejpozději do 18 měsíců od ukončení projektu 
absolvuje 31 denní zahraniční stáž. O výjimku z povinnosti absolvování zahraniční stáže je 
možno žádat jen v závažných případech.  

Podporovány budou projekty jednotlivých studentů, přičemž projekt musí být realizován mezi 
1. 4. 2022 a 31. 12. 2022.  

 

Kolik peněz dostanu? 
Odměna jednoho studenta může dosáhnout maximálně 90.000 Kč na rok 2022 (max. 
10.000/měsíčně). 

 

Řešitelé projektu budou moci nadále čerpat další prostředky z IGY, např. formou příspěvku na 
překlady jejich studií nebo příspěvku na realizaci zahraničního pobytu. 

 



 

 

 

Jak se o grant žádá a kdy? 
Žádost o grant se podává elektronicky do 15. 3. 2022 na adresu garanta studijního programu 
Jiřího Kubeše jiri.kubes@upce.cz a vedoucího Ústavu historických věd Pavla Marka 
pavel.marek@upce.cz. Žádost je vhodné předem konzultovat se školitelem, s garantem či 
s vedoucím ÚHV. 

 

O poskytnutí případné finanční podpory rozhoduje komise jmenovaná za tímto účelem vedením 
ÚHV a garantem SP. Komise vybere vítězné projekty a vyrozumí žadatele o výsledku do konce 
března 2022. 

 

Vyhodnocení projektu 
Do 15. 9. podá řešitel projektu průběžnou zprávu o realizaci projektu (za období 1. 4. až 30. 8.). 
V případě, že budou dosavadní výsledky projektu shledány za nedostatečné, bude výplata 
mimořádného stipendia pozastavena. 

 

Do 31. 1. následujícího roku je řešitel povinen odevzdat závěrečnou zprávu o řešení projektu. 
Součástí zprávy bude vyjádření školitele, který zhodnotí progres učiněný v přípravě disertační 
práce. Zároveň je nutné dodat potvrzení o přijetí článku/publikace do recenzního řízení. 

 

mailto:jiri.kubes@upce.cz
mailto:pavel.marek@upce.cz

