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ÚvOd
Mobilita vědců a její přínos pro rozvoj znalostí ve společnosti není žádným výdobytkem či 
výmyslem Evropské unie. Vědci vždy vytvářeli komunity, v rámci kterých by si, bez ohle-
du na národnost či lokalitu, ve které působili, mohli vyměňovat znalosti a zkušenosti. Stej-
ně jako dnes se i v minulosti vědci přesunovali se svou vědeckou prací do míst, kde mohli 
získat dostatečnou fi nanční (granty a fi nanční podpora mecenášů), technickou (laboratoře 
a vědecká pracoviště) nebo znalostní (knihovny, zkušení odborníci) podporu pro svou práci.

Publikace, kterou právě otevíráte, si klade za cíl přiblížit téma mobility všem zájemcům z řad 
vědecko-výzkumných pracovníků, kteří uvažují nebo mají reálný zájem o pracovní nebo studij-
ní pobyt na zahraničním pracovišti. Kromě seznámení se s fenoménem mobility a současný-
mi trendy její podpory nabízí text zájemcům přehled možných zdrojů fi nancování zahraničního 
pracovního nebo studijního pobytu s podrobným popisem pravidel těch nejdůležitějších pro-
gramů, které lze využít pro fi nancování mobility. Inspirací zájemcům o mobilitu mohou být 
zkušenosti a praktické postřehy vědecko-výzkumných pracovníků, kteří již absolvovali zahra-
niční studijní nebo pracovní pobyt a kteří nám v průběhu roku 2013 poskytli řadu zajímavých 
rozhovorů publikovaných v tomto textu. 

Předkládaná práce bude zpracována formou úvodního historického exkurzu, rešerše v části 
týkající se přehledu dotačních titulů, dále formou rozhovoru s úspěšnými žadateli o podporu 
mobility a experimentu, resp. modelového příkladu, na kterém se pokusíme čtenářům uká-
zat zpracování konkrétní žádosti o podporu mobility.



8

I.



9

Mobilita 
vědecko-výzkumných 
pracovníků 
v souvislostech



10

I.  Mobilita vědecko-výzkumných 
 pracovníků v souvislostech
I.  Mobilita vědecko-výzkumných 
 pracovníků v souvislostech

1. MObIlIta vědců v hIStORIckéM kOntextu
Za kořeny rozvoje mobility vědců v Evropě lze považovat období, kdy se vytvořil evropský uni-
verzitní systém1. Zatímco do té doby se znalosti uchovávaly a generovaly především v relativně 
uzavřeném prostředí klášterů, od počátku 12. století se začínají „rodit“ první evropské univerzi-
ty. Kolem roku 1450 jich v Evropě působilo asi osmdesát. Tento nově vzniklý univerzitní systém 
zároveň podporoval rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Slovy dnešní terminologie – díky mobilitě 
a odborné flexibilitě tehdejších vědeckých kapacit se odborné znalosti rozšiřovaly po celé 
Evropě. Roger Bacon, který objevil v Evropě princip přípravy střelného prachu a věnoval se vý-
zkumům v oblasti „vizionářských“ technologií, vyučoval v Paříži a v Oxfordu. 

Od počátků renesance v Itálii (14. století) nastal obrovský boom v oblasti vědeckého pozná-
ní. Díky zkušenostem, které ukázaly, že praktické uplatnění inovací může vést k ekonomické 
prosperitě, se evropské vlády snažily podporovat rozvoj technologií nejrůznějšími způsoby. 
Kromě toho, že v této době začaly vznikat první systémy na ochranu duševního vlastnictví2, 
začaly se také rozvíjet nejrůznější iniciativy zaměřené na podporu lidských zdrojů ve vědě 
a výzkumu, často s cílem získání kvalitních zahraničních vědců a techniků, kteří by buď pod-
pořili rozvoj národní ekonomiky, nebo zvýšili prestiž vědeckých aktivit realizovaných pod pa-
tronací konkrétního mecenáše3.

V tomto směru bylo zcela průlomové období průmyslové revoluce, které s sebou přineslo ne-
jen značné množství nových poznatků, ale také nové prostředky, jak tyto znalosti sdílet, roz-
víjet a v krajním, negativním případě také zcizit. Na rozvoj mobility vědců a transfer znalostí 
měl zásadní vliv také rozvoj dopravního systému a především rozvoj železniční a lodní do-
pravy. Cestování se stalo pohodlnějším a rychlejším. Bylo přístupnější širší skupině – už ne-
bylo nutné spoléhat se na nepohodlné dostavníky, které byly závislé na ne zrovna kvalitní síti 
cest a zájezdních hostinců, kde se vyměňovali unavení koně za čerstvé. V 18. a 19. století 
se cestování stalo vědeckou i podnikatelskou nutností. Kvalitní lidské zdroje a znalosti zača-
ly být oceňovány a zároveň také chráněny před konkurencí. Například ve Velké Británii v ob-
dobí průmyslové revoluce dlouho platila zákonná omezení, která zakazovala vývoz technolo-
gií mimo území Británie (vyvážet bylo možné pouze výrobky). Zakázán byl například i výjezd 
zkušených mistrů a technologických odborníků mimo Británii. Pokud by tento zákaz poru-
šili, hrozila jim konfiskace veškerého majetku zanechaného v Británii a vězení v případě ná-
vratu do země.

Jak dokládá příklad textilního odborníka Johna Holkera z Manchestru, citovaný v publikaci 
G. Weightmana The Industrial Revolutionaries, nebyla tato ochranná opatření limitující mobi-
litu kvalifikovaných pracovních sil vždy úspěšná. John Holker, i přes hrozbu konfiskace veš-
kerého majetku, opustil Británii a našel uplatnění v rozvíjejícím se francouzském textilním 
průmyslu. Ve své snaze o odchod za lepším uplatněním svých kompetencí nezůstal sám. 
Dokonce se na žádost francouzských textilních podnikatelů vydal později zpět do Británie, 
kde se s falešným pasem snažil získat odborníky pro práci ve francouzském textilním prů-
myslu. Byl v této činnosti natolik úspěšný, že byl později za svůj přínos pro rozvoj francouz-
ského průmyslu jmenován členem francouzské Akademie věd. 

1 První univerzity v Evropě vznikaly v průběhu 11. a 12. století. Za nejstarší evropskou univerzitu je považována univerzita v Bologne, která byla založena v roce 1088. 
Mezi další historicky nejstarší evropské univerzity, které fungují dodnes, patří například univerzity v britském Oxfordu a Cambridge, španělské Salamance a Valla-
dolidu, italské Sieně, Naples, Padově a univerzity v Paříži a Toulouse. • 2 Jednalo se o tzv. patenty – držitel patentu, který většinou uděloval panovník, získal práv-
ní ochranu pro zavedení monopolní výroby pro oblast, na kterou byl patent vydán. Tento systém byl například ve Francii v 16. století používán představiteli regio-
nální správy používán na podporu domácích vynálezců. Více o historii patentové ochrany se lze dočíst v publikace S. Scotchmer Innovation and incentives (2006).
• 3 Příkladem může být podpora dánského krále vědecké činnosti Tycha de Brahe nebo mecenášské aktivity Rudolfa II. Anglický král Jiří III udělil astronomovi Wi-
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V průběhu devatenáctého a dvacátého století význam mobility vědecko-výzkumných pracov-
níků rostl. Například Nikola Tesla4 na počátku své vědecké kariéry působil v Edisonových la-
boratořích v USA podobně jako Emil Kolben. Ten po návratu z dlouhodobého pobytu v USA 
zahájil vlastní podnikatelské aktivity v českých zemích.

2. PROČ v SOuČaSnOStI POdPOROvat MObIlItu
Především si musíme uvědomit, že důvod proč společnost investuje prostředky do podpory 
vědecko-technických pracovníků a jejich práce, spočívá v obecně uznávaném potenciálně po-
zitivním dopadu vědecko-technického pokroku na rozvoj společnosti a její ekonomické pro-
sperity. Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků (podrobněji o typech mobilit budeme psát 
v dalším textu) je vnímána jako jeden z nástrojů rozvoje znalostí a kompetencí lidských zdro-
jů, které mohou podpořit zmiňovaný ekonomický růst a kvalitu života ve společnosti. 
Podpora vědecko-výzkumných pracovníků a jejich mobility je tedy výsledkem společenského 
a často také politického konsenzu5, který může akcentovat určitý typ mobilitních činností v zá-
vislosti na aktuálních možnostech, potřebách či preferencích konkrétní společnosti v daném 
čase. Tuto skutečnost nejlépe demonstrují nástroje Evropské unie na podporu mobility, o kte-
rých se detailně zmíníme ve druhé kapitole6.

Cíle podpory mobility jsou zpravidla popsány v programu, jehož smyslem je podpora určité-
ho typu mobility. Při hledání vhodného nástroje na podporu mobility proto vědecko-výzkumný 
pracovník vždy musí zohlednit reálný přínos „své“ mobility v kontextu cílů programu, z jehož 
prostředků žádá o podporu. Z toho vyplývá velmi jednoduchá poučka – pokud máme zájem 
získat fi nanční podporu mobility, musíme být srozuměni s pravidly programu, z jehož pro-
středků chceme tuto mobilitu fi nancovat. Pokud bude žádost podávána v rámci programů fi -
nancovaných z veřejných zdrojů, je vždy potřeba počítat s určitým objemem administrativních 
prací. I zde je důležité seznámit se s administrativní náročností a požadavky vybraného progra-
mu včas, tj. v ideálním případě dříve, než o příslušnou podporu žádáme.

liamu Herschelovi stipendium 200£ ročně rok poté, co objevil Uran. Herschel získané stipendium použil ke stavbě tehdy největšího teleskopu v Evropě. • 4 Spo-
lupráce mezi Edisonem a Teslou netrvala dlouho. Kromě rozporů ohledně kontraktu, na základě kterého Tesla pracoval pro Edisonovu fi rmu, přispěly k jejich pra-
covnímu rozchodu i odlišné odborné názory. Jejich největší rozpor spojený s problematikou elektrického proudu a jeho distribuce dokonce vyústil v intenzivní ne-
gativní komunikační kampaň, pro kterou se ujalo hovorové pojmenování „válka proudů“. Zatímco Edison rozvíjel technologii stejnosměrného proudu a podílel se 
na vývoji jeho distribuční sítě, Tesla byl zastáncem technologie využívající proud střídavý. •5 Například může být více akcentována mobilita příhraniční nebo mobi-
lita mezi sektory. •6 Program Marie Curie je největším evropským programem na podporu mobility vědecko-výzkumných pracovníků ve většině fází jejich kariérního 
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3. ORIentace v ZÁkladnÍ teRMInOlOGII
Zabývat se defi nicí pojmu mobilita vědecko-výzkumných pracovníků má z praktického pohle-
du vědce – výzkumníka smysl v souvislosti s rychlou orientací při hledání vhodných zdrojů 
jejího fi nancování. Zdroje fi nancování, rozsah fi nanční podpory i příležitosti podpory mobility 
se liší, jak v závislosti na typu mobility, tak i na kategorii vědecko-výzkumného pracovníka, 
který má zájem získat podporu na konkrétní výzkumnou nebo vzdělávací aktivitu. Proto nám 
orientace v často používaných pojmech výrazně usnadní výběr vhodného programu na fi nan-
cování mobility7.

Pojem vědecko-výzkumný pracovník
V prvé řadě si musíme odpovědět na otázku, kdo je vlastně vědecko-výzkumný pracovník. Sjed-
nocením obsahové náplně tohoto pojmu se zabývá několik strategických dokumentů, z nichž 
nejvýznamnějšími jsou tzv. Canberra (1995) a Frascati (2002) manuály. Druhý uvedený manuál 
defi nuje pojem takto:
Zaměstnanci VaV jsou nejen výzkumní pracovníci, kteří provádějí přímo výzkum a vývoj, ale také 
pomocní, techničtí, administrativní a jiní pracovníci pracující na pracovištích výzkumu a vývoje 
v jednotlivých zpravodajských jednotkách. Mezi zaměstnance VaV patří i zaměstnanci, kteří ob-
starávají přímé služby k výzkumným a vývojovým činnostem (např. manažeři VaV, administrativ-
ní úředníci, sekretářky apod.).

Zaměstnanci VaV se dále dělí podle [4] pracovní činnosti (zaměstnání): 
a) Výzkumní pracovníci se zabývají nebo řídí projekty zahrnující koncepci nebo tvorbu
 nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů. Výzkumní pracovníci jsou 

 považováni za nejdůležitější skupinu zaměstnanců VaV, neboť tvoří pilíř vědecko-
 -výzkumných aktivit. 
b) Techničtí a ekvivalentní pracovníci v rámci VaV uskutečňují vědecké a technické
 úkoly, aplikují koncepty a provozní metody, a to obvykle za dohledu výzkumných
 pracovníků. 
c) Ostatní pracovníci ve výzkumu a vývoji se podílejí nebo jsou začleněni do výzkum-
 ných a vývojových činností (např. řemeslníci, sekretářky a úředníci). Jsou zde za-
 hrnuti i manažeři a administrativní pracovníci, jejichž činnosti jsou přímou službou
 výzkumu a vývoji.

Z tohoto členění vyplývá jeden důležitý poznatek – mezi vědecko-výzkumné pracovníky jsou 
zařazeni také ti pracovníci, kteří se nepodílejí na výzkumu přímo. Také tato kategorie pracov-
níků má proto v určitých programech příležitost získat podporu pro fi nancování mobilitních 
aktivit, zaměřených na zvyšování kvalifi kace a znalostí.

zkušený vs. začínající vědecko-výzkumný pracovník
S tímto členěním se setkáme velice často. Mobilita zkušených a začínajících pracovníků má 
ve většině případů odlišné cíle i průběh, a proto jsou vytvářeny specifi cké programy, určené 
na podporu mobility vědecko-výzkumného pracovníka podle specifi cké kariérní fáze, ve které 
se právě nachází.

rozvoje. Více informací o programu, jeho cílech a struktuře je uvedeno v kapitole 2. Program Marie Curie je fi nancován z prostředků Rámcového programu pro 
výzkum a technologický vývoj (8. Rámcový program nese název Horizon 2020 a je platný od roku 2014 do roku 2020). • 7 Neznamená to, že znalost pojmů nám na-
jde zdroj fi nancování sama o sobě, ale jakmile objevíme potenciálně vhodný zdroj, znalost pojmů nám umožní rychle se zorientovat v jeho pravidlech a usnadní nám 
tak rozhodnutí o tom, zda je zdroj pro nás skutečně vhodný. 

I.  Mobilita vědecko-výzkumných 
 pracovníků v souvislostech
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Patrně nejčastěji můžeme narazit na dva pojmy – zkušený a začínající vědecko-výzkumný 
pracovník. Tyto kategorie jsou zpravidla popsány pomocí následující skupiny charakteristik:

 věk,
 doba od ukončení doktorského studia,
 délka praxe,
 + případné další specifi kace dle charakteru programu.

Každý program může mít svá specifi cká kritéria, která charakterizují oprávněného žadatele, 
ale zpravidla můžeme počítat s tím, že kategorie začínajícího vědecko-výzkumného pracov-
níka bude s velkou pravděpodobností omezena věkem do 34 let (v některých programech 
může být věk i vyšší, ale obvykle se jedná o věk do 40 let). Co se týče délky praxe, je zpravi-
dla za začínajícího vědce považován pracovník s praxí v oblasti vědecko-výzkumné práce do 4 
let po ukončení doktorského studia. Ale jak již bylo uvedeno, je vždy nezbytné, seznámit se 
s konkrétními požadavky konkrétního vybraného programu, protože ty mohou být často velice 
specifi cké a pro získání podpory je vždy nezbytné je splnit.

Pojem mobilita
Pojem mobilita a praktické problémy s ním spojené velice výstižně popisuje defi nice dostupná 
ve Wikipedii. Zde je pojem mobilita popsán jako schopnost osoby nebo věci být bez větších 
zábran uveden/a do pohybu. Z této defi nice je zřejmé, že schopnost osoby být mobilní ovliv-
ňuje míra bariér bránící tomuto pohybu. 
Pokud tedy společnost má zájem podpořit mobilitu vědecko-výzkumných pracovníků z dů-
vodů popsaných v předchozí kapitole, zaměřila se již od počátku formalizace podpory mobili-
ty na eliminaci bariér. Bariér mobility může být celá řada – od osobních bariér způsobených 
sociálními vazbami, zdravotním stavem nebo úrovní odborných či jazykových znalostí až 
po organizační či legislativní bariéry. Významnou bariérou mobility je také otázka finančních 
nákladů spojených s mobilitou8.

Jak vyplývá z výše uvedené definice, je prvním znakem mobility změna místa působení 
konkrétní osoby9, dalšími charakteristikami, které defi nují mobilitu, může být například dél-
ka mobility, typ přijímající a vysílající organizace, případně směr mobility (mobilita směrem 
na nové působiště nebo naopak podpora návratu na původní místo působení).

Na základě čtyř základních znaků mobility – tj. místo, organizace, charakter a délka – se mo-
bilita dělí na několik základních skupin. Toto dělení je důležité opět s ohledem na pochopení 
terminologie používané v oblasti politiky a programů na podporu mobility. Orientace v této 
základní terminologii opět znamená pro vědce především úsporu času při výběru vhodných 
zdrojů fi nancování mobility (zájemce o podporu nemusí studovat detailně pravidla programu 
a je schopen se rychle rozhodnout, zda je program pro jeho zájmy a potřeby vhodný či 
nikoliv).

• 8 Více se problému eliminace bariér mobilitu budeme věnovat v následujících kapitolách. • 9 Tato změna může být jak reálná, tak virtuální – viz další charakte-
ristika pojmu mobilita.
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základní kategorizace mobility podle a. Inzelt [3]
1. Podle organizace lze mobilitu dělit na:

1.1. Mobilitu v rámci sektoru
1.1.1. mezi akademickými organizacemi,
1.1.2. mezi fi rmami.

1.2. Mezisektorovou mobilitu
1.2.1. mezi fi rmami a veřejným výzkumným sektorem (včetně akademických organizací),
1.2.2. mezi akademickým sektorem a veřejným sektorem.

Všechny výše uvedené kategorie se mohou vyskytovat v jakékoliv geografické dimenzi
– regionální, národní, mezinárodní.

2. Podle skupiny osob, které jsou zapojeny do programu mobility:
2.1. Studenti. 
2.2. Výzkumníci, vědci a akademičtí pracovníci.
2.3. Nevýzkumní pracovníci.

3. Podle reálných podmínek mobility:
3.1. Geografi cká mobilita (v rámci regionů nebo států).
3.2. Virtuální mobilita (jedná se o nový trend mobility, kdy není nutný fyzický přesun osoby 
v rámci geografi ckého působení. Jsou to například e-konference, e-semináře, chaty, video-
konference atp.). Virtuální mobilita je velice často doplňkem mobility geografi cké.
3.3. Kombinovaná mobilita (kombinace geografi cké a virtuální mobility) – tento typ mobili-
ty je častý v rámci mezinárodních vědecko-výzkumných projektů nebo např. sítí výzkum-
ných organizací. Výhodou tohoto typu mobility je možnost zkrácení délky geografické 
mobility, která může být efektivně doplněna nástroji virtuální mobility. 

4. Podle délky pobytu lze mobility dělit na:
1.1. Krátkodobé (obvykle se jedná o pobyt za účelem realizace semináře, společnou účast 
na seminářích či konferencích, výuka v rámci různých krátkodobých specializovaných kur-
zů nebo např. pobyt hostujících profesorů). Délka pobytu je zpravidla pouze několikaden-
ní, nejdéle však do 3 měsíců.
1.2. Dlouhodobé (zde je obvykle délka pobytu 6–12 měsíců. Některé státy, či programy 
však jako mobilitu dlouhodobou hodnotí již pracovní pobyt od 3 měsíců).

Pokud tedy shrneme důvody, proč se zabývat přesnými defi nicemi pojmů mobilita, jedná 
se jednoznačně o úsporu času při hledání vhodných nástrojů podpory mobility konkrétního 
pracovníka. Abychom byli schopni nalézt vhodný nástroj, který odpovídá našim záměrům, 
musíme rozumět pojmům, kterými poskytovatelé podpory „vysvětlují“ cíle konkrétního pro-
gramu. V kontextu výše uvedeného členění je také důležité uvědomit si, že mobilita je veli-
ce častou součástí vědecko-výzkumných projektů a tvoří pouze podpůrný prvek, který má 
umožnit naplnění celkových projektových cílů. Z toho je tedy patrno, že prostředky na mobili-
tu je možné hledat i v jiných programech, než těch, které jsou přímo určeny na podporu mo-
bility. Mnohdy může být takové řešení mnohem výhodnější. Například součástí výzkumné-
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ho projektu mohou být diseminační nebo vzdělávací aktivity, jejichž smyslem je šířit výsled-
ky provedeného výzkumu. Takové aktivity mohou být velice často podpořeny přímo v rámci 
výzkumného projektu, pokud to konkrétní program umožňuje. Nejčastěji tento jev, propoje-
ní výzkumu se vzděláváním či diseminací, můžeme vidět v projektech Rámcových programů 
EU pro výzkum a technologický vývoj10.

• 10 Pro podporu krátkodobé mobility lze velice často využít různé podpůrné kategorie projektů, pro které se v kontextu Rámcových programů používaly pojmy 
Specifi cké podpůrné aktivity nebo koordinační aktivity. Součástí obou typů projektů byl především networking, rozvoj znalostí s pomocí výuky, konferenci nebo 
seminářů s cílem vytvoření prostředí pro nové společné vědecko-výzkumné projekty. 
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4. MObIlIta JakO evROPSké POlItIcké téMa
Již bylo uvedeno, že politika Evropské Unie se staví k problematice mobility vědecko-výzkumných 
pracovníků jako k možnému nástroji, kterým lze posílit kvalitu tohoto typu pracovních sil, a tím 
následně podpořit konkurenceschopnost EU v globálním měřítku11. Fenomén mobility 
vědecko-výzkumných pracovníků je považován za jeden ze základních pilířů, který má tvořit 
společný evropský výzkumný prostor12.

Jak uvádí A. Inzelt ve své studii Analysis of Researchers´Mobility in the Context of the Euro-
pean Research Area [6], právo na volný pohyb pracovníků bylo již jedním ze základních práv 
uvedených v zakládající smlouvě Evropského společenství v roce 1957 (článek 45). Za počá-
tek intenzivnější evropské podpory mobility vědecko-výzkumných pracovníků lze považovat 
rok 1968, kdy byla problematika volného pohybu pracovníků v rámci EU dále rozpracována. 
Na regulaci z roku 1968 (1612/68) navázala řada nařízení směřující k eliminaci možných 
bariér spojených s mobilitou pracovníků a jejich rodinných příslušníků (především nařízení 
č. 68/360/EEC z 15. října 1969 a regulace č. 1251/70).

Významným milníkem pro podporu mobility byla polovina 80. let [6], kdy Evropská komise 
vytvořila řadu nových mobilitních programů (například COMMET nebo Erasmus). Základy 
současného největšího programu určeného specifi cky na podporu mobility vědecko-výzkum-
ných pracovníků byly vytvořeny prostřednictvím programu s názvem Human Capital and Mo-
bility, který byl realizován v letech 1990–1994. Název Marie Curie pro tento typ podpůrných 
programů byl poprvé použit v souvislosti s programem Training and Mobility of Researchers, 
který byl v letech 1994–1998 součástí 4. rámcového programu Evropské unie pro výzkum 
a technologický vývoj (dále je v textu používána zkratka RP4).

Rámcové programy jako nejvýznamnější zdroj podpory mobility
Na úspěch programu Training and Mobility of Researchers navázal v 5. rámcovém programu 
(dále zkratka RP) specifi cký program Improving Human Research Potential a v 6. rámcovém 
programu specifi cký program Human Resources and Mobility. Na podporu mobility vědecko-
-výzkumných pracovníků ve všech fázích pracovní kariéry se následně v 7. rámcovém pro-
gramu zaměřil podprogram s jednoduchým a výstižným názvem People. V jeho rámci bylo 
podporováno pět hlavních témat v oblasti mobility:

1. Počáteční vzdělávání vědců
2. Celoživotní vzdělávání a rozvoj vědecko-výzkumné kariéry
3. Spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou
4. Mezinárodní dimenze – světová stipendia
5. Specifi cké aktivity zaměřené na rozvoj politiky v oblasti mobility

Jak dokládá následující graf, objem fi nančních prostředků určený na podporu mobility ze strany 
EU se neustále zvyšuje. K říjnu 2013, kdy byl dokončen tento text, sice ještě není schválena de-
fi nitivní verze rozpočtu programu Horizon, ale podle údajů na webových stránkách Evropské ko-
mise (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf) 
by objem fi nancí určený na podporu mobility v následujícím 8. rámcovém programu (Horizon 
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• 11 Až do roku 2010 se evropská politika zaměřovala na posílení pozice především vůči ekonomikám Japonska a USA. Již cílem 6. rámcového programu EU pro 
výzkum a technologický vývoj bylo přispět k posílení ekonomického růstu tak, aby do roku 2010 EU překonala 3% podíl investic do vědy a výzkumu na HDP. Tento 
cíl přetrvává také v rámci současné politiky EU. • 12 Ofi ciálně se používá anglický termín European Research Area (zkráceně ERA).
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2020) měl dosáhnout výše 6 162 milionů EUR. Jedná se tedy opět o nárůst oproti předchozímu 
rámcovému programu o cca 25 %.

zdroj dat:  
Evropská komise (2009) 
Marie Curie actions: 
a decade of building 
a single market for 
European researchers, 
strana 7

zdroj dat:  
Evropská komise (2009) 
Marie Curie actions: 
a decade of building 
a single market for 
European researchers, 
strana 7

Výdaje na mobilitu v mil. euR v jednotlivých 
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5. MObIlIta v ČÍSlech
V předchozí kapitole jsme uvedli několik čísel, které nám demonstrují, jak významným feno-
ménem je mobilita vědecko-výzkumných pracovníků z pohledu evropské politiky. Jak uvádě-
jí ofi ciální dokumenty dostupné na stránkách Evropské unie (http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0809:FIN:cs:PDF), v 8. rámcovém programu (Horizon 
2020) je plánován nárůst počtu podpořených mobilit výzkumníků z aktuálních 50 000 osob 
na 65 000 osob v průběhu let 2014–2020 s 40% podílem doktorandů (navýšení o 50 % opro-
ti stávajícímu 20% podílu v 7. Rámcovém programu).

Zjistit komplexní statistické údaje o mobilitě vědecko-výzkumných pracovníků je velice obtížné, 
protože jak již bylo uvedeno dříve, existuje celá řada kategorií mobility (včetně problému s odlišný-
mi charakteristikami např. dlouhodobé mobility v jednotlivých státech). Nejpřesnější údaje o mobi-
litě studentů a doktorandů lze získat na stránkách Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/Careers_of_doctorate_holders). Další statistické analýzy fenomé-
nu mobilita vědecko-výzkumných pracovníků se vážou převážně k vyhodnocení mobilit realizo-
vaných v rámci programů podpory mobility fi nancovaných z prostředků EU (např. Marie Curie).

Další studie, které poskytují analytické přehledy o mobilitních aktivitách na území EU jsou na-
příklad analýza New Concepts of Reseacher Mobility, která byla zpracována v roce 2013 Euro-
pean Science Foundation nebo v sérii studií zpracovaných evropským Joint Research centrem 
(např. studie Mobility of researchers out of the EU a Intra-EU mobility of researchers). Na jejich 
základě lze konstatovat, že podle statistických údajů z Eurostatu v roce 2004 patřila Česká 
republika spolu s Maltou, Slovenskem a Estonskem ke státům s nejnižší mírou přijíždějících 
doktorandů z ostatních států EU. Naproti tomu cílové destinace, které vykazovaly největší po-
čty přijíždějících zahraničních doktorandů z ostatních států EU, byly Belgie, Velká Británie, 
Francie, Španělsko, Švédsko a Rakousko [8].

Shrnující údaje o mobilitě evropských vědců uvádí ve své studii také A. Inzelt [6]. Především 
shrnuje hlavní geografi cké trendy v oblasti mezinárodní mobility v rámci Evropy. Inzelt ve své 
studii uvádí, že hlavní směr evropské mobility se orientuje směrem od východu na západ a mezi 
nejatraktivnější přijímací destinace zařazuje Velkou Británii, Itálii, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko 
a Portugalsko. V globálním měřítku jsou však nejvýznamnější přijímající lokalitou USA.

Na problematiku mobility a kariérního růstu evropských vědců se zaměřila také studie 
„Study on mobility patterns and career paths of EU researchers“ z roku 2010, která byla 
vytvořena v rámci projektu MORE 1 fi nancovaného z prostředků Evropské komise. Ta se, 
kromě jiného, také zabývala problematikou mobility a její motivace. Výsledky této studie po-
tvrzují význam USA jako cílové destinace pro mobilitu evropských vědecko-výzkumných 
pracovníků. Dále studie popisuje zajímavé disproporce v mobilitě mezi USA a EU. Poměr 
mobilit směrem do USA výrazně převyšuje poměr mobilit z USA směrem do EU a to v poměru 
4,6 : 3,8 [9]. Kromě toho studie uvádí převažující motivace mobility mezi USA a EU zatímco 
směrem z EU do USA převažuje profesní motivace, u mobility vědecko-výzkumných pracovníků 
z USA směrem do EU převažují motivy osobní.
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6. MObIlIta v PeněZÍch
Pokud se budeme zajímat o otázku, kolik fi nančních prostředků může jedinec získat na pod-
poru mobility, odpověď nebude jednoduchá. Obecně lze na základě pravidel jednotlivých 
programů konstatovat, že finanční podpora bude tím vyšší, čím vyšší je potenciální přínos 
realizace mobility konkrétní osoby.

Objemem přidělených prostředků měřeno, patrně nejnižší částky na jednotlivou mobilitu je 
možné získat v programech podporujících mobilitu studentů. Výše těchto částek je stano-
vena především tak, aby pokryla životní náklady studenta v daném regionu, často za využití 
existují infrastruktury pro studenty v cílové lokalitě (např. levné ubytování na kolejích, mož-
nost stravování v menze atd.). Naproti tomu nejvyšší částky jsou určeny na podporu mobility 
zkušených vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem těchto prostředků je umožnit kvalifi kační 
růst odborníka. Proto jsou stanoveny tak, aby pracovník získal náhrady za mzdu v odpovída-
jící výši, často získá navíc příspěvek na dopravu, podporu rodinných příslušníků, kteří poje-
dou na stáž s ním, a v neposlední řadě může takový pracovník získat také určité prostředky 
na materiál či další vzdělávání, které bude potřebovat ke svému výzkumu13.

Pro ilustraci si však můžeme uvést příklad kalkulace fi nančního grantu v rámci programu Marie 
Curie Action: Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) fi nancovaného z pro-
středků 7. rámcového programu. Program byl určen pro podporu mobility zkušených vědec-
kých pracovníků v rámci Evropské unie za účelem rozvoje jejich vedoucího postavení v oboru. 
Modelová situace demonstruje výpočet grantu, který by mohl získat vědec z Rumunska, pokud 
by s rodinou plánoval dvouletý pracovní pobyt ve Francii.

Modelový výpočet zahrnuje následující položky14:
1. Příspěvek na životní výdaje ve výši 58 500 EUR ročně
2. Příspěvek na mobilitu ve výši 1 000 EUR měsíčně
3. Příspěvek na vzdělávání ve výši 800 EUR měsíčně
4. Příspěvek novému zaměstnavateli na dodatečné výdaje vzniklé v souvislosti s působe-
    ním zahraničního vědce ve výši 700 EUR měsíčně.

• 13 Vždy záleží na pravidlech stanovených v rámci konkrétního programu. Není možné očekávat od všech programů plný rozsah podpůrných služeb. Bude vždy 
záležet na zaměření programu a především kvalitě pracovníka, který bude mít zájem získat fi nanční podporu. • 14 Jako podklad pro modelový výpočet byl použit 
příklad z Manuálu pro žadatele programu Marie Curie dostupný z http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/. 
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Pro dvouleté období by výpočet grantu vypadal následovně:
Příspěvek na položku: euR na jednotku celkem za 

2 roky

Životní výdaje 58 500/1 rok 117 000

Mobilita 1000 EUR/měsíc 24 000 EUR

Vzdělávání 800 EUR/měsíc 19 200 EUR

Příspěvek zaměstnavateli 700 EUR/měsíc 16 800 EUR

Celkem 177 000 EUR

Celkový maximální grant upravený koefi cientem 

pro cílovou zemi (životní výdaje + mobilita 

+ příspěvek zaměstnavateli) 

* korekční koefi cient + v. na vzdělání)

Pro Francii je korekční 

koefi cient (specifi cky 

pro program Marie Curie) 

roven 1,161

202 405,8 EUR

Na závěr této kapitoly ještě jedno upozornění. Pokud poskytovatel dotace ve svých pravi-
dlech uvádí maximální možnou výši přiděleného grantu, musíme počítat se dvěma pravidly:

1. Maximální výši příspěvku můžeme, ale nemusíme získat. Vždy bude záležet na kvali-
tě předložené projektové žádosti a odůvodnění jednotlivých položek, je-li vyžadováno.
2. Pokud požádáme ve své žádosti o podporu o nižší částku (z jakýchkoliv důvodů), než 
je částka maximálně možná, s vysokou pravděpodobností následně nebudeme již mít 
šanci dodatečně navýšit požadovanou částku grantu. 

Na takovou situaci se musíme dívat z pohledu poskytovatele. Pokud poskytovateli pod-
pory sdělíte, že na určitou aktivitu potřebujete 1000 EUR, ale bude vám stačit jeho pří-
spěvek ve výši 750 EUR, protože zbylých 250 EUR vám např. uhradí instituce, ve které 
budete v rámci grantu působit, proč by vám v takovém případě kdokoliv částku svého 
příspěvku dál navyšoval? Pro poskytovatele podpory je v takto definované žádosti 
o podporu zřejmé, že část peněz na tuto aktivitu zaplatí zainteresovaná strana, kde bu-
dete působit a od poskytovatele požadujete „pouze“ dofinancování svého působení 
v zahraniční instituci. Není tedy důvod vám nabízet víc. Vždy proto dobře zvažujte, o jak 
velkou míru podpory vašeho mobilitního projektu poskytovatele požádáte. 

K problematice žádosti o nižší než maximální možnou míru podpory je nezbytné uvést 
ještě jednu poznámku. Vcelku logicky se nabízí otázka – PROČ BY KDOKOLIV ŽÁDAL 
O MÍŇ, NEŽ JE MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ MÍRA PODPORY? Žádost o podporu musí refl ekto-
vat reálnou situaci. V případě, že druhá strana má o přijetí zahraničního experta natolik 
velký zájem, že je ochotna přispět na jeho pobyt, je to významný důvod.
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7. InFRaStRuktuRa na POdPORu vědecké MObIlItY
Přes skutečnost, že Evropská unie se snaží eliminovat většinu bariér spojených s pohybem 
pracovních sil v rámci EU, pořád zbývá dost otázek, které je třeba před delším pobytem v za-
hraničí vyřešit. 

Jednou z nejvýznamnějších evropských iniciativ poskytujících komplexní podporu pro za-
městnávání vědecko-výzkumných pracovníků v zahraničí je síť servisních center euRaxess 
(european network of services centres), jejíž činnost byla ofi ciálně zahájena 30. června 
2004 v Paříži. Do této sítě je zapojeno 40 vzájemně spolupracujících zejména evropských zemí 
reprezentujících více než 200 servisních center. V České republice zajišťují služby sítě České 
centrum pro mobilitu – EURAXESS Centrum Praha a síť regionálních zastoupení EURAXESS 
při jednotlivých univerzitách.

EURAXESS nabízí vědecko-výzkumným pracovníkům pomoc a poradenství při zařizová-
ní pobytů v hostitelské zemi, zejména těch dlouhodobých. Konkrétně poskytuje důležité 
informace o vstupu do země, povolení k pobytu, pracovním povolení, nabídce pojištění, 
zdravotní péči, finančních záležitostech a školství. Kromě služeb poskytovaných jed-
notlivým pracovníkům, mohou servis sítě EURAXESS využívat také zaměstnavatelé z řad 
vědecko-výzkumných institucí. Jedná se především o podporu při vyhledávání vhodných 
pracovníků pro odborné pozice prostřednictvím portálu JOBS, který provozuje na svých 
webových stránkách ec.europa.eu/euraxess. 

Při výběru vhodného zdroje fi nancování, zejména krátkodobých a střednědobých stáží, mo-
hou vědecko-výzkumní pracovníci v ČR využít služby řady specializovaných regionálních kon-
taktních center. Ta jim bezplatně pomohou nejen při orientaci v typech a podmínkách účasti 
v různých grantových schématech, ale zároveň poskytnou i potřebné konzultace při přípravě 
žádosti o podporu při výjezdu na zahraniční pracoviště. Takové bezplatné služby zajišťuje vý-
zkumně-vývojovým pracovníkům v regionech síť Regionálních kontaktních organizací, která 
je fi nancovaná MŠMT, v rámci programu EUPRO II. 

Přístup ke všem základním službám EURAXESS lze získat prostřednictvím webových strá-
nek http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/index (viz obrázek).
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obr. 1  
Přístup k informačním službám 
EURAXESS na webu, zdroj 
http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/services/index
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8. hledÁMe FInance na POdPORu MObIlItY 
Na základě informací v předchozím textu se již orientujeme v základní terminologii specifi cké 
pro oblast fi nancování mobility vědecko-výzkumných pracovníků. Víme, na koho se obrátit, po-
kud bychom potřebovali vyřešit téměř jakékoliv problémy spojené s pobytem v zahraničí. Stále 
jsme však ještě nenalezli vhodný zdroj fi nancování. Na toto téma se zaměří následující část 
publikace.

Než se však začneme zabývat výčtem jednotlivých programů a jejich pravidel, je vhodné 
upozornit na alternativní možnosti, které lze využít, pokud nabídka programů uvedených 
v kapitole 2 nebude vyhovovat specifi ckým požadavkům konkrétního vědecko-výzkumného 
pracovníka nebo doktoranda.

Především je třeba uvést hned na začátku, že „štěstí přeje připraveným“ a hlavně těm, kte-
ří se skutečně zajímají o svůj obor (ať už na počátku vědecké kariéry nebo jako zkušený vě-
decko-výzkumný pracovníci). Zájemce o mobilitu musí pracovat na tématech atraktivních 
pro přijímající stranu a často musí mít stáž s přijímající stranou domluvenou ještě před po-
dáním žádosti o podporu mobility. I v tomto směru jsou výjimky, které vám umožní získat 
podporu i bez předchozí individuální domluvy s přijímající organizací. Jedná se například 
o programy na podporu mobilitu doktorandů vyhlašované v rámci specifi ckých odborných 
sítí – viz následující série příkladů.

Vždy tedy záleží na možnostech a zájmech konkrétní osoby, která má zájem o realizaci ně-
které z forem mobility. Pokud není vhodný žádný z hlavních programů na podporu mobility, 
které jsou běžně využívané většinou VaV pracovníků, nabízejí se další alternativy, které mo-
hou specifi cky využít pouze užší segmenty z cílové skupiny VaV pracovníků.

Regionální programy na podporu pobytu kvalifi kovaných vědců
Řada evropských států nabízí vlastní národní programy, kterými lze fi nancovat pobyt per-
spektivních vědců, u kterých se předpokládá především přínos pro rozvoj národních vědec-
ko-výzkumných aktivit. Nejčastěji můžeme tyto programy nalézt buď na stránkách minister-
stva zaměřeného na vědu, výzkum nebo vzdělávání státu, o který máme zájem jako o cílovou 
destinaci nebo jsou tyto programy také velice často uvedeny na stránkách národních agen-
tur pro podporu či rozvoj vědecko-výzkumné komunity. 

Kromě toho lze získat podporu pro geografi ckou mobilitu v určitých regionech či odborných 
oblastech také prostřednictvím nadací a nadačních fondů.

V našem textu uvádíme pouze několik příkladů, v případě zájmu lze najít řadu dalších národ-
ních či nadačních programů specifi cky pro určité lokality nebo tematické oblasti.

německo – stipendijní program DaaD 
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst German Academic Exchange Service)
Program zaměřený na podporu mobility doktorandů, výzkumníků a profesorů, kteří mají 
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zájem studovat nebo realizovat výzkum na některé z německých univerzit nebo některém 
z výzkumných ústavů. 
Více informací o programu lze nalézt na stránkách https://www.daad.de/deutschland/en/. 

německo – stipendijní program nadace a. Humbodta
(program Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers)
Stejně jako u předchozího programu se jedná o podporu vědeckých pobytů v některé z ně-
meckých univerzit nebo výzkumných ústavů. V tomto případě jsou však cílovou skupinou 
zkušení vědecko-výzkumní pracovníci, pracující na pozici asistujícího profesora nebo ales-
poň vedoucího výzkumné skupiny, s dobou ukončení doktorského studia kratší než 12 let. 
Ročně program nabízí cca 600 stipendií mladým výzkumným pracovníků s dokončeným 
doktorským studiem. 
Více informací o programu na stránkách http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-
fellowship-experienced.html.

Japonsko – stipendijní program mezinárodní nadace Dr. Matsumae 
Program podporuje mobilitu zkušených vědecko-výzkumných pracovníků působících prioritně 
v oblasti přírodních, technických a medicínských oborů. Podporována je mobility zkušených 
pracovníků s ukončeným Ph.D. studiem do věku 49 let. Délka stipendijních pobytů se pohy-
buje v rozmezí 3 až 6 měsíců a ročně je podpořeno cca 13 stipendijních pobytů.
Více informací na stránkách http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/.

Japonsko – canon foundation in europe Research fellowships
Podobně jako předchozí, také nadace fi rmy Canon podporuje mobilitu vědecko-výzkumných 
pracovníků mezi Japonskem a zbytkem světa. Specifi cky pro výměnu vědecko-výzkumných 
pracovníků mezi EU a Japonskem je určen program Canon Foundation in Europe Research 
Fellowships, který uděluje ročně 15 stipendií vysoce kvalifi kovaným evropským nebo japon-
ským vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří dokončili alespoň magisterskou úroveň stu-
dia. Podmínkou udělení stipendia je špičková úroveň znalostí, která může podpořit rozvoj 
vědění na území Japonska.
Více informací na stránkách http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html.

norsko 
Norská rada pro výzkum nabízí na svých stránkách hned několik stipendijních programů. 
Jedná se například o program YGGDRASIL, který má za úkol podporovat mezinárodní mo-
bilitu doktorandů a začínajících vědců směrem do Norska, dále nabízí také program E.ON 
Ruhrgas programme, který se orientuje na podporu mobilit v oblasti politických a ekono-
mických věd.
Více informací na stránkách
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178 
(program YGGDRASIL)
http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonale-stipend/Homepage/1224066982949 
(programy E.ON Ruhrgas).

I.  Mobilita vědecko-výzkumných 
 pracovníků v souvislostech
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Podobných stipendijních programů lze nalézt celou řadu ve všech dalších státech EU, ať už 
se jedná o programy podporované národními či mezinárodními agenturami nebo financo-
vané z prostředků tematických projektů na podporu mobility.

Například European Society of Biomechanics vyhlašuje specifi cká stipendia v oboru biome-
chaniky, Švédská rada pro výzkum vyhlašuje stipendia pro mobilitu směrem do švédských 
výzkumných institucí, studijní či výzkumné pobyty v Rakousku lze fi nančně podpořit v rámci 
programů jako je CEEPUS, Aktionen, Ernst Mach Grant nebo třeba Richard Plaschka Grant.
Pro Británii zase poskytuje podrobný přehled stipendijních možností pro fi nancování studia 
v UK British Council na stránkách 
http://www.educationuk.org/global/articles/scholarships-fi nancial-support/.

9. ShRnutÍ kaPItOlY I
Mobilitě vědecko-výzkumných pracovníků je věnována nejen v rámci politiky Evropské unie 
stále větší pozornost. Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků, ve svém širším pojetí za-
hrnující nejen geografickou, ale také sektorovou, či virtuální formu mobility, je vnímána 
jako jeden z nástrojů rozvoje kvality lidských zdrojů a s tím souvisejícího budování silného 
Evropského výzkumného prostoru a posilování globální konkurenceschopnosti Evropské 
unie. 

Různé formy mobility vědců ve všech fázích kariérního rozvoje jsou podporovány řadou 
programů na úrovni jednotlivých států, Evropské unie i specializovaných nadací. Největší 
program na podporu mobility vědecko-výzkumných pracovníků, který tvoří součást evrop-
ského programu na podporu vědy, výzkumu a technologického rozvoje s názvem Horizon 
2020, má dokonce v plánu na období 2014–2020 podpořit cca 65 000 vědců.

I přes skutečnost, že finančních zdrojů je k dispozici relativně dostatečné množství, je 
potřeba zdůraznit roli jednotlivých vědecko-výzkumných pracovníků při čerpání mobilit-
ní podpory. Zájemci o mobilitu by měli mít přehled o nabídce programů, jejich pravidlech 
a možnostech. K výběru vhodného programu napomůže jak orientace v základní terminolo-
gii, tak také znalost podpůrných služeb, které mohou pracovníci VaV často bezplatně využít. 
Komplexní služby v oblasti podpory mobility nabízí na úrovni EU mezinárodních síť center 
na podporu mobility s názvem Euraxess, jejíž služby v rámci ČR doplňuje síť kontaktních 
organizací fi nancovaná z prostředků MŠMT.
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II.  Přehled dotačních 
 titulů
II.  Přehled dotačních 
 titulů

Druhá kapitola představuje základní přehled dotačních titulů z oblasti mobility vědecko-
-výzkumných pracovníků, který je určen právě zájemcům o realizaci mobility ve formě 
studijního pobytu, pracovního pobytu, praxe, stáže a výzkumného pobytu či spolupráce. 
Zájemcům je u každého dotačního titulu představena obsahová náplň a cíl programu, roz-
počet, výzvy, možnosti financování, požadavky na účast a další potřebné informace pro 
podání žádosti.

1. Fondy EvroPské unIE

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP 
VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné 
v programovacím období 2007–2013 čerpat finanční prostředky 
z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních 
fondů Evropské unie (EU).

K financování stáže lze v rámci programu OP VK využít následující oblasti podpory:
• Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
• Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
• Oblast 2.4 Partnerství a sítě 

Délka trvání programu: 2007–2013

Cíl programu: Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR 
prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich 
propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Rozpočet programu: 2 084,5 mil. € (zdroje EU: 85  % (1 771,8 mil. €) + zdroje státního 
rozpočtu ČR: 15  % (312,7 mil. €). Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 680,4 mil. €, tj. 
38  % alokace OPVK.
 
Správce programu: MŠMT  

Administrátor žádostí: Projektová žádost se podává přes webovou aplikaci BENEFIT7, která je 
všem uživatelům přístupná na internetové adrese: www.eu-zadost.cz nebo www.eu.zadost.eu.  

Výzvy: Přehled jednotlivých výzev na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzvy. Rele-
vantní jsou výzvy IPo, tedy výzvy pro individuální projekty ostatní.

Žadatel:  Subjekty oprávněné k předkládání projektů v rámci OP VK jsou uvedeny v Prováděcím 
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dokumentu OP VK (viz www.msmt.cz) a jsou vždy specifi kovány za jednotlivé oblasti podpory. 
Oblast podpory 2.2: vysoké školy. Oblast podpory 2.3: vysoké školy; veřejné výzkumné 
instituce; další výzkumné organizace. Oblast podpory 2.4: vysoké školy; vyšší odborné 
školy; veřejné výzkumné instituce; další výzkumné organizace; přímo řízené organizace 
ústředních orgánů státní správy; kraje; města, obce a svazky obcí; veřejná zdravotnická 
zařízení a právnické osoby provozující zdravotnické zařízení; nestátní neziskové organizace; 
hospodářská komora. Žadatelem nemůže být jednotlivec.

Program mimo jiné umožňuje: Studijní pobyty studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků 
v soukromém a veřejném sektoru, pracovní pobyty, praxe, stáže.

Cílová lokalita: Členské země EU.

Délka pobytu: Stanoví si partner a vedoucí v návrhu projektu v souladu s podmínkami 
stanovenými výzvou.

Financování:  
Financování z ESF 85  % a z veřejných prostředků ČR 15  %. Nenávratná přímá dotace po-
skytnutá na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro fi nancování stáže lze využít oblasti 
podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, 2.4 Partnerství 
a sítě. Minimální a maximální výše fi nanční podpory na jeden projekt je stanovena ve výzvě. 
Informace o tom, zda v rámci vyhlášené výzvy lze do předkládaných projektových žádostí 
zařadit praxe a stáže v zahraničí, je uvedena ve výzvě.

Internetový odkaz programu: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Kontakty: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/kontakty-a-uzitecne-odkazy
opvzdelavani@msmt.cz

 Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015.

 V rámci OP VK nelze realizovat projekt v Praze – pro hl. město Praha existuje speciální 
program (OP Praha Adaptabilita). Pražské instituce mohou v rámci OP VK žádat o podporu 
pouze za  předpokladu, že cílová skupina, která bude v projektu podpořena, patří do některého 
z ostatních 13 krajů.

Výhled na další období: Pro období 2014–2020 se za MŠMT chystá nový Operační pro-
gram Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je zatím (k listopadu 2013) ve fázi příprav.
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Operační program Praha Adaptabilita

Operační program Praha – Adaptabilita 
(OPPA) je zaměřený na další profesní vzdělává-
ní, podporu lidí znevýhodněných na trhu práce 
a na modernizaci vzdělávání na školách.

Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu 
na trh práce brání nějaká překážka a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových 
studijních programů a vzdělávání učitelů.

Délka trvání programu: 2007–2013

Cíl programu: Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti 
lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny.

Struktura programu: Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
   Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce
   Prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání
   Prioritní osa 4 – Technická pomoc

Rozpočet programu: 135,1 mil. €

Řídící orgán: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů.

Projektová žádost: Projektová žádost OPPA se zpracovává v elektronickém formuláři 
v programu Benefit7+. Musí být odevzdána 1x v listinné podobě. Následuje hodnotí-
cí a schvalovací proces. V případě úspěšnosti projektu je realizace zahájena podpisem 
grantové smlouvy.

Výzvy: Výzva je vyhlašována min. 1x za období dvou let do vyčerpání prostředků, které 
jsou v rozpočtu OPPA k dispozici. 

Žadatel: Fyzická nebo právnická osoba, která má vlastní IČ. Pouze území hl. m. Prahy – není 
rozhodující, kde organizace, která projekt předkládá, sídlí, ale to, zda se projekt zaměřuje 
na práci s cílovou skupinou, která má vazbu na hl. m. Prahu.

Obsahová náplň programu: Rozvoj lidských zdrojů – zejména vzdělávání. Spolupráce 
s jinými organizacemi – př. výzkumná spolupráce.

Cílová lokalita: Členské země EU.

Délka pobytu: Stanoví si partner a vedoucí v návrhu projektu.

II.  Přehled dotačních 
 titulů
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Financování: Evropský sociální fond.
Projekt může být z OPPA podpořen až do výše 100  % předpokládaných způsobilých nákla-
dů projektu. Hl. m. Praha však může vyžadovat, aby se žadatel na fi nancování projektu podílel 
z vlastních zdrojů (stanoveno podle charakteru výzvy).

Internetový odkaz programu: www.oppa.cz • www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

Výhled na další období: Příprava nového programového období 2014–2020, pro které 
připravuje hlavní město Praha Operační program Praha – pól růstu ČR. Ten bude multifon-
dový, což znamená, že bude fi nancován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a naváže tak na úspěšné čerpání obou pražských operačních progra-
mů pro období 2007–2013, kterými jsou Operační program Praha – Adaptabilita a Operační 
program Praha – Konkurenceschopnost.
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2. Fondy Eu – koMunITÁrnÍ ProGrAMy

Life Learning Programme (LLP) – Program celoživotního učení – obecně

Program byl zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. 11. 2006, které 
vstoupilo v platnost dne 14. 12. 2006. Rozhodnutí zavádí 
program na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013.

Kontaktní místo:
Dům zahraniční spolupráce MŠMT
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, 
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Tel.:+420 234 621 138, E-mail: info@naep.cz, 
web: http://www.naep.cz.

II.  Přehled dotačních 
 titulů
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Fond EU
Délka trvání 
programu

Oblast 
podpory

Rozpočet Správce

LLP 
– Program
celoživotní-
ho učení

ERASMUS

2007–2013

Zaměření na 
mobilitu 
a spolupráci ve 
vysokoškolském 
vzdělávání 
v Evropě.

6,97 mld. €

Národní 
autorita: 
MŠMT; 
Národní 
agentura: 
NAEP 
(Národní 
agentura pro 
evropské 
vzdělávací 
programy) 
– součást 
Domu 
zahraniční 
spolupráce 
(DZS)

COMENIUS

Zaměření na 
předškolní 
a školní vzdělávání 
až do úrovně 
ukončení středního 
vzdělání.

LEONARDO 
DA VINCI

Zaměření 
na odborné 
vzdělávání 
a odbornou 
přípravu.

GRUNDTVIG

Zaměření 
na vzdělávání 
dospělých 
a celoživotní 
učení.
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

Program ERASMUS

Délka trvání programu: 2007–2013

Cíl programu: Podpora vzájemných vztahů a spoluprá-
ce mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, 
zvýšení úrovně transparentnosti a slučitelnosti kvalifika-
cí vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnění ja-
zykové výuky, informovanost o vzdělávacích systémech 
v různých zemích.

Rozpočet programu: Více než 40 % rozpočtu Programu LLP 6,97 mld. €.

Správce programu: NAEP – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Administrátor žádostí: Žádost o financování se zasílají Národní agentuře pro evropské 
vzdělávací programy – Dům zahraniční spolupráce.

Výzvy: Výběrové řízení vyhlašuje vysokoškolská instituce žadatele.

Žadatel: Vysoké školy i jednotlivci. Vysokoškolská instituce, která má přidělen Erasmus 
University Charter od Evropské komise (EUC): Vysokoškolský student, pedagog i pracovník, 
který chce studovat, pracovat nebo vyučovat v zahraničí. 
Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského 
studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, 
a to jak v prezenční, kombinované či distanční formě.
V případě pracovních stáží studentů lze tuto stáž zajistit prostřednictvím tzv. zprostředkovatel-
ské organizace. Této organizaci musí být Národní agenturou přidělen Erasmus Consortium 
Placement Certifi cate (obdoba EUC) a dále tato organizace musí podat žádost o fi nancová-
ní stáží ve formě projektu. 

Obsahová náplň programu: Studijní pobyt, pracovní stáž (Vysokoškolské vzdělávání 
a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni – jedná se o práci na plný úvazek), výukový 
pobyt, školení.

Cílová lokalita: Studijní pobyty Erasmus mohou probíhat pouze v zemích zapojených do Pro-
gramu celoživotního učení (LLP): 27 členských států EU + Země ESVO, členové EHP: Island, 
Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko + Kandidátské země: Chorvatsko, Turecko.

Délka pobytu: 3–12 měsíců (prezenční studium i pracovní stáž). Jak na studijní pobyt, tak 
na pracovní stáž lze vyjet pouze jednou za celou dobu studia. Maximální doba pobytu pro 
jednoho studenta je 24 měsíců, tj. 12 měsíců studijní pobyt + 12 měsíců pracovní stáž.
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Financování: Na základě uzavření fi nanční smlouvy student obdrží stipendium tj. paušální 
částka na měsíc pobytu v zahraničí stanovená na národní úrovni a stejná pro studenty všech 
vysokoškolských institucí (1 až 7 dnů: nulová fi nanční podpora, 8 až 20 dnů: 1/2 fi nanční 
podpory na měsíc, 21 až 30 dnů: celá fi nanční podpora na měsíc). Průměrná výše stipendia 
na studium je 400 EUR/měsíc. Průměrná výše stipendia u pracovní stáže je 580 EUR/měsíc.
Takzvaný Zero-grant student, to je student bez stipendijní podpory – takto lze vycestovat v pří-
padě, kdy zahraniční instituce bude ochotna přijmout další studenty nad rámec bilaterální 
smlouvy. V praxi tento status využívají studenti, kteří si chtějí prodloužit výjezd z jednoho semes-
tru na celý rok. O přidělení statusu rozhoduje domácí vysokoškolská instituce (institucionální 
koordinátor programu Erasmus).

Internetový odkaz programu: 
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/
outgoing-student-erasmus
http://www.naep.cz

 Zkušenosti studentů na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus (tzv. závě-
rečné zprávy).
 Seznam zapojených vysokoškolských institucí dostupný na: 
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=59&.

Výhled na další období: V lednu roku 2014 vstoupí v platnost nový Program Erasmus+, 
který bude navazovat na Program celoživotního učení. Ten byl schválen 19. listopadu 2013 
Evropským parlamentem s financováním 14,7 mld. EUR. Program Erasmus+ je novým pro-
gramem Evropské komise na období 2014–2020 a bude podporovat mezinárodní mobility 
a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách 
vzdělávání.
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

Program ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje 
spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání. 

Erasmus Mundus II podporuje tři typy aktivit:

Akce 1: Společné programy Erasmus Mundus (tzv. Erasmus Mundus Joint Programmes; 
provádění společných programů na magisterském a doktorském stupni a udělování indi-
viduálních stipendií pro účast v těchto programech).

Akce 2: Partnerství Erasmus Mundus (tzv. Erasmus Mundus Partnerships; podpora part-
nerství mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi 
z mimoevropských zemí, která slouží jako základ strukturované spolupráce, výměny 
a mobility na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, včetně systému stipendií; dříve 
External Cooperation Window).

Akce 3: Propagace evropského vysokého školství (tzv. Promotion of European Higher 
Education; projekty zaměřené na zvýšení přitažlivosti Evropy jako studijní destinace s vyni-
kající kvalitou vysokoškolského studia).

Délka trvání programu: 2009–2013 

Cíl programu: Zvýšení kvality evropského vysoké školství, podpora mezikulturního po-
rozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispění k udržitelnému 
rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Rozpočet programu: 930 mil. € (na všechny 3 aktivity).

Správce programu: řízení: Evropská komise; realizace: Výkonná agentura pro vzdělávání, 
audiovizi a kulturu (EACEA); konzultace:  Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 
(NAEP).

Administrátor žádostí: Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA).

Výzvy: Žádost o stipendium je třeba podat přímo konsorciu univerzit, které nabízí vybraný 
studijní program. Studenti si mohou podat žádost o stipendium max. na 3 vybrané programy. 
Veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti o grant lze najít na webových stránkách progra-
mu: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm.

Žadatel: Fyzické i právnické osoby. Otevřen pro žadatele z celého světa, včetně Evropské 
unie. Vysokoškolské instituce a organizace aktivní v oblasti vysokoškolského vzdělávání a in-
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dividuální žadatelé (studenti bakalářského a magisterského studia, studenti doktorského 
studia, akademičtí pracovníci). Erasmus Mundus je otevřen všem zemím světa.

Obsahová náplň programu: Studium magisterského nebo doktorského programu. Stipendia 
pro studenty i akademické pracovníky.

Cílová lokalita: Všechny země světa.

Délka pobytu: Mobilita různé délky, záleží na typu akce a konkrétní výzvě. 

Financování: Stipendium a jeho výše závisí na typu a délce mobility, zohledňována je také 
národnost žadatele.

Internetový odkaz programu: 
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/
outgoing-student-mundus
http://www.naep.cz

 Aktuální výzvy možno sledovat zde: 
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=386& 
či přímo zde: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php. 
 Programme Guide (informace a podmínky pro žadatele): 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

7. rámcový program 

7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace je hlavním nástrojem Evropské 
unie pro fi nancování výzkumu a vývoje. Jeho rozpočet v letech 
2007 až 2013 dosahuje 50,5 mld. € a rozpočet 7. RP EURATOM 
(2007–2011) téměř 2,8 mld. €. Koncept a struktura 7. RP jsou 
navrženy v souladu s potřebami Evropy v oblasti zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti. Silný důraz je kladen na mezinárodní 
spolupráci a vysokou kvalitu realizovaného výzkumu. [10, s. 4]

Program Lidé: Hlavním cílem specifi ckého programu Lidé, jehož 
náplň tvoří akce Marie Curie, je podpořit v Evropském výzkumném 
prostoru kvalitativní i kvantitativní rozvoj lidských zdrojů, mobilitu 
a profesní růst výzkumných pracovníků ve všech vědních oborech. 
Program lidé nabízí celou řadu možností, jak pro výzkumné pra-
covníky v různých fázích jejich kariéry, tak pro jejich hostitelské 
organizace. [11, s. 2]

Do specifi ckého programu Lidé patří různé typy akcí Marie 
Curie, které Evropská komise rozdělila do 5 skupin s násle-
dující strukturou: [11, s. 4]

1.   Školení začínajících výzkumných pracovníků  
– Školící sítě

2.  Celoživotní vzdělávání a profesní růst 
– Evropské vědecko-výzkumné pobyty
– Reintegrační granty
– Kofi nancování regionálních, národních a mezinárodních programů mobility

3.  Spolupráce akademické sféry s průmyslem
– Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků 

4.  Spolupráce se zeměmi mimo EU
– Vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky
– Vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí
– Mezinárodní výměnné pobyty

5.  Specifi cké akce
– Noc vědců

Délka trvání programu: 2007–2013

Cíl programu: Posílit lidský potenciál ve výzkumu a vývoji v rámci EU. Podpora mobility vý-
zkumných pracovníků z členských zemí EU a zemí asociovaných k 7. RP, podpora spolupráce 
s pracovníky z jiných států. [10, s. 6]  
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Rozpočet programu: přesahuje 4,7 mld. €

Správce programu: Evropská komise.

Administrátor žádostí: Odevzdání návrhů přes EPSS (nutná registrace).

Výzvy: 14. března 2013 byly vyhlášeny poslední výzvy. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls;efp7_SESSION_ID 
=hHWyRnzTzpLjxTTnBF5Y7J4LHsThc1GyNTbp4VwbqhpvY1vvJ3mY!1683559056.

Žadatel: Fyzické i právnické osoby (záleží na typu akce v rámci programu). Výzkumný pracov-
ník: začínající (méně než 4 roky praxe ve výzkumu a nemá Ph.D.), zkušený (4 a více let praxe 
ve výzkumu nebo Ph.D.).

Obsahová náplň programu: Individuální stáže (vědecko-výzkumné pobyty).

Cílová lokalita: Země EU + Asociované země k 7. RP EU + třetí země.

Délka pobytu: Více než 3 měsíce, obvykle 1–2 roky.

Financování: Financování výzkumných pracovníků se skládá z příspěvku na mzdu nebo 
stipendium a příspěvku na mobilitu. [12, s. 6] Pravidla fi nancování jsou obsažena ve Work 
Programme 2013: http://www.fp7.cz/dokums_raw/wp-lide-2013en_1268815316.pdf

Internetový odkaz programu: http://www.fp7.cz/akce-marie-curie
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/index_cs.htm
 
V souvislosti se 7. rámcovým programem byla v roce 2012 v rámci činnosti Regionální 
kontaktní organizace Již-
ní Morava ERA na webu 
www.ramcove-programy.
cz vytvořena specializo-
vaná mapa projektů již 
skončených rámcových 
programů (5. a 6. RP). 

Obr. 2 
zdroj: http://www.ramcove-
programy.cz
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

Tato mapa zobrazuje přehled všech projektů v rámci České republiky (viz obrázek). 
Zájemci o tyto projekty se mohou na zmiňovaném webu zaregistrovat a vyhledávat tak 
tyto projekty dle měst, krajů nebo názvů či akronymů. U jednotlivých projektů se pak 
mohou dozvědět o informacích jako je doba trvání projektu, celkové náklady na pro-
jekt, počet účastníků, program, obsah projektu a zjistit subjekty, které na projektu 
spolupracovali.

Výhled na další období: „Horizon 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“, jak zní 
celý název programu (dále program H2020), má být největším a nejvýznamnějším programem 
fi nancujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Program H2020 
navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně 
na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013). 
[12, s. 4]  

Zvyšování odborné kapacity výzkumných pracovníků, v předchozích rámcových progra-
mech označované jako akce Marie Curie (jež byly přejmenovány na akce Marie Sklo-
dowska Curie, MSCA), bude intenzivně podporováno i v programu H2020. Prioritou MSCA 
je stejně jako v předchozích rámcových programech rozvoj lidských zdrojů ve vědě 
a výzkumu, a to posílením mobility, podporou vzdělávání a profesního růstu výzkumných 
pracovníků. Větší důraz bude kladen na profesní dovednosti pro inovace, na mezinárod-
ní a mezisektorovou mobilitu (tj. na mobilitu mezi průmyslovou a akademickou sférou) 
ve všech fázích vědecko-výzkumné kariéry, ale také na vytváření co možná nejlepších 
pracovních podmínek v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem 
chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Důraz bude kladen také na vyšší míru 
informování široké veřejnosti o výsledcích výzkumu podporovaného EU. Novinkou bude 
možnost přenositelnosti grantů. [12, s. 8-9] 

MSCA podporují všechny vědní obory a nejsou pro ně stanoveny žádné tematické priority. 
Stejně tak jako v předchozích rámcových programech EU budou žadatelé o granty MSCA 
rozdělováni podle délky své výzkumné praxe na dvě skupiny: na začínající a zkušené výzkum-
né pracovníky. Začínající výzkumní pracovníci nemají kvalifikaci Ph.D a jejich výzkumná 
praxe je kratší než 4 roky. Zkušení výzkumní pracovníci mají minimálně 4 roky výzkumné 
praxe nebo kvalifi kaci Ph.D. Obecnou podmínkou účastni v MSCA je mezinárodní mobilita, to 
znamená, že výzkumní pracovníci nemohou získat fi nanční prostředky na vědecko-výzkumné 
pobyty v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí. EK se snažila při přechodu na program H2020 
zachovat co možná největší komunitu, oproti 7. RP však došlo k výraznému zjednodušení 
počtu schémat – původních osm hlavních typů akcí Marie Curie bylo sloučeno do čtyř 
směrů/grantových schémat:

1.  Posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. student.

2. Podpora excellence zkušených výzkumných pracovníků prostřednictvím mezinárodní 
    a mezisektorové mobility.
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3. Stimulace inovací prostřednictvím vzájemného propojování znalostí: mezinárodní 
    a mezisektorové výměnné pobyty. 

4. Zvyšování strukturálního dopadu MSCA na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu
    a podpora excellence v rámci celého Evropského výzkumného prostoru prostřednictvím
    spolufi nancování aktivit. [12, s. 9]  
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

Program švýcarsko-české spolupráce

Rámcová dohoda mezi Švýcarskem a ČR o programu 
vzájemné spolupráce byla podepsána v roce 2007, program 
je vyhlášen na období let 2009–2016. Jednou z prioritních 
oblastí Programu je Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. 
Do rámce této oblasti náleží program SCIEX-NMS-Ch 
(Scientifi c Exchange Programme between the New Member 
States of the EU and Switzerland).

Program Sciex – NMS-Ch – Fond na stipendia

Úkolem programu SCIEX-NMS-Ch je snížení sociál-
ních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské 
unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování 

spolupráce ve vědě mezi Švýcarskem a osmi členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko), nově i Bulharskem a Rumunskem.

Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí:
• Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců
• Posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě
• Vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky

Délka trvání programu: 2009–2016

Cíl programu: Rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců, posílení vědeckého pokroku a inovace 
ve vědě, vybudování či posílení kontaktů a sítí mezi vědeckými pracovníky a institucemi. 

Rozpočet programu: 7 mil. CHF.

Národní koordinační jednotka: Ministerstvo financí ČR; ve spolupráci s koordinační 
jednotkou: Dům zahraniční spolupráce.

Administrátor žádostí: Žádosti o fi nancování se podávají ke Švýcarské konferenci rektorů 
(CRUS) – podrobný popis na www.sciex.ch.

Výzvy: Vyhlášení výzvy lze každoročně očekávat 1. 9. s uzávěrkou pro předkládání žádostí 
k 1. 11. Poslední výzva bude vyhlášena 2014 (k výjimečnému termínu 1. 1. 2014 s uzávěrkou 
k 1. 4. 2014). 

Žadatel: Oprávněným žadatelem je česká instituce zapojená do programu. O grant se 
mohou ucházet doktorandi (v době zahájení stáže uplyne min. 1 rok od získání předchozího 
titulu), post-doktorandi – tzv. Junior Researcher (v době zahájení stáže uplyne max. 5 let 
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od získání předchozího titulu) působící na české instituci. Zároveň není možné realizovat tzv. 
follow-up-project (tj. úspěšní uchazeči z předchozích let se znovu nemohou ucházet o grant 
a pozici „fellow“).

Obsahová náplň programu: Realizace výzkumného projektu.

Cílová lokalita: Švýcarsko.

Délka pobytu: 6–24 měsíců (min. 1 rok od získání předchozího titulu) = doktorandi; 6–18 
měsíců (max. 5 let od získání předchozího titulu) = post-doktorandi; max. 3 krátké návštěvy 
na max. 5 dnů (Senior Researcher/Mentor na domácí instituci).
Délku pobytu je třeba uzpůsobit termínu pro konec uznatelnosti výdajů na projektové úrovni, 
který byl stanoven na 31. 10. 2015.

Financování: Podpora: Doktorand – cca 50 000 CHF/rok (v 1. roce) a cca 55 000 CHF/
rok (v 2. roce), Post-doktorand – až 80 000 CHF/rok, Krátká návštěva mentora – max. 2 500 
CHF.

Internetový odkaz programu: 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/program-svycarsko-ceske-
spoluprace
http://www.sciex.cz
http://www.sciex.ch

  Seznam českých institucí zapojených do programu dostupný na stránkách NAEP: http://
www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520.
  Zkušenosti předchozích úspěšných žadatelů o grant na http://www.crus.ch/information-
programme/sciex-nms-ch/sciex-granted-projects.html?L=2#c12412.
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II.  Přehled dotačních 
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3. FInAnČnÍ MECHAnIsMy EHP / norskA 2009–2014

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU – Island, Knížectví 
Lichtenštejnsko a Norské království – Fond Evropského hospo-
dářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Nor-
ský fond. Mezi vymezené prioritní sektory patří mimo jiné Výzkum 
a spolupráce škol. Do této oblasti spadá Program na spolupráci 
škol a stipendia. 

CZ07 Program na podporu spolupráce škol a stipendia / 3,8 mil. € 

Program obsahuje dvě oblasti podpory. První spadá pod Fondy EHP a zahrnuje institucio-
nální spolupráci a výměnu žáků, studentů a pracovníků základních, středních a vysokých 
škol mezi Českou republikou a státy EHP. Druhá spadá pod Fondy Norska a zahrnuje insti-
tucionální spolupráci a výměnu studentů a pracovníků vysokých škol mezi Českou republikou 
a Norskem. V rámci obou oblastí budou realizovány OV.
ZP: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy / DPP: Norwegian Centre for 
International Cooperation in Higher Education, Icelandic Centre for Research, National 
Agency for International Education Affairs, Liechtenstein.

CZ09 Fond pro podporu výzkumu / 12,5 mil. € 

Bilaterální program je zaměřen na rozvoj vědeckých znalostí prostřednictvím spolupráce 
mezi českými a norskými institucemi. Prioritní oblasti jsou humanitní vědy, životní prostředí 
a zdraví. Program bude realizován prostřednictvím OV.
ZP: MŠMT / DPP: Research Coumcil Norway.

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Informacni_letak_Granty_EHP_a_Norska_
WEB-2009-2014.pdf

Délka trvání programu: 2009–2014, prodlouženo do 2016.

Cíl programu: Snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních 
vztahů mezi ČR a donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko, Norsko).

Rozpočet programu: Norské fondy: Norské fondy: 3 520 000 € • Fondy EHP: 307 000 € 

Zprostředkovatel programu: DZS/NAEP – Dům zahraniční spolupráce/Národní agentura 
pro evropské vzdělávací programy.

Administrátor žádostí: Žádost o financování se zasílají Národní agentuře pro evropské 
vzdělávací programy – Dům zahraniční spolupráce.
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Výzvy: Listopad 2013 – vyhlášení 1. výzvy. 

Žadatel: Fyzické i právnické osoby. České instituce (mobility) i jednotlivci z ČR a z donor-
ských států (stáže). Fondy EHP – studenti VŠ, pracovníci ve vzdělávacím sektoru, působící 
na všech stupních vzdělávání, instituce na všech úrovních vzdělávání. Norské fondy – stu-
denti VŠ, pracovníci v oblasti terciárního vzdělávání, instituce působící v oblasti terciárního 
vzdělávání.
  
Obsahová náplň programu: Studijní pobyty, krátkodobé výzkumné pobyty, pracovní stáže, 
projektová spolupráce.

Cílová lokalita: Norsko, Lichtenštejnsko, Island.

Délka pobytu: 3–10 měsíců = studijní pobyty studentů, 2 týdny až 2 měsíce – výzkumné 
pobyty studentů, 1 týden až 6 měsíců – mobilita pracovníků.

Financování: Je financováno 90 % celkových nákladů na schválené aktivity. MŠMT spolu-
financuje zbylých 10 % nákladů na tyto aktivity.

Internetový odkaz programu: 
http://eeagrants.org 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska.html
http://www.naep.cz
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

4. ProGrAMy IMPLEMEnTovAné doMEM ZAHrAnIČnÍ sPoLuPrÁCE

AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro pod-
poru bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním 
sektoru. Byl zřízen v roce 1992 jako společný program minis-
terstev školství obou zemí.
Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění 
mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvou-
stranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních 
oborech. 

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
– individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních 
jazykových a odborných školách, 

– institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institu-
cí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich fi nancování a ukončení.
Podporovány jsou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolu-
práce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračo-
vání z jiných fi nančních zdrojů (programů EU apod.). 

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje v rámci projektů studenty zapsané 
k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) 
oprávněných institucí v ČR a Rakousku.

Podporované projektové aktivity:
Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu 
pro aktuální rozvoj, anebo pro budoucí rozvoj obou států, či jejich historických kořenů.

• Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských
   a doktorských studijních programů hostitelské instituce.
• Akademická výměna za účelem společného zpracování disertační práce tzv. 
    Dissertationsnetzwerke.
• Společné studentské vědecké akce jako např. semináře.
• Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře.
• Projekty, které slouží k trvalé spolupráci.
• Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů.
• Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů.
• Finanční podpora publikování výstupů z projektů v mezinárodních časopisech, rovněž
    vydávání výsledků projektů spolupráce, jako např. učebnic, sborníků, výstav apod.
• Vědecké studentské exkurze, přičemž studenti hostitelské země se musejí podílet na
   společných výukových aktivitách.
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• Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka.
• Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín.
• Akademická výměna za účelem realizace vědeckých projektů a spolupráce s bilaterální 
   tematikou.
• Vzdělávací akce budou podporovány jen za podmínky, že budou vystaveny diplomy
   s uvedením počtu ECTS-bodů platné pro akademickou sféru.

Délka trvání programu: 2010–2015 (5. etapa)

Cíl programu: Podpora bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání v terciární sféře formou 
dotací pro projekty spolupráce a stipendií na individuální mobilitu.

Rozpočet programu: Každoroční dotace MŠMT ČR a Spolkového ministerstva pro vědu 
a výzkum Rakouské republiky (BMWF). Návrh rozpočtu každoročně schvaluje řídící grémium 
programu AKTION.

Správce programu: Dům zahraniční spolupráce – Jednatelství programu AKTION v Praze.

Administrátor  programu: Dům zahraniční spolupráce – Jednatelství programu AKTION v Praze.

Zřizovatel: MŠMT ČR a rakouské Spolkové ministerstvo pro vědu a dopravu (BMWV).

Administrátor žádostí: Jednatelství programu AKTION v Praze; žádost se podává on-line 
přes www.scholarships.at.

Výzvy: Podávání žádostí: 15. 3. na ZS a 31. 10. na LS = studenti (doktorandi); 15. 4. a 30. 11. 
VŠ učitelé; 15. 3. post-doktorandi.

Žadatel: Studenti (doktorandi do 35 let), VŠ učitelé (do 60 let), post-doktorandi (do 35 let).

Předkladatel: Zaměstnanci veřejných VŠ v ČR a zaměstnanci oprávněných institucí 
v Rakousku (viz seznam oprávněných institucí na webu www.dzs.cz – AKTION); spolupracující 
instituce předkládají jeden společný návrh projektu. Tento podávají ve dvojím vyhotovení 
v kanceláři jednatelství AKTION v Praze.

Obsahová náplň programu: Studijní a výzkumné pobyty, projekty spolupráce včetně 
letních jazykových a odborných škol.

Cílová lokalita: Rakousko.

Délka pobytu: 1–3 měsíce (krátkodobá výzkumná stipendia); 1 měsíc (výzkumný pobyt 
a stipendia pro VŠ učitele), 1–5 měsíců (semestrální stipendia pro doktorandy); 6 měsíců 
(habilitační stipendia pro post-doktorandy).
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 titulů

Financování: Stipendijní pobyt – výše stipendia 
pro studenty: 940  €/měsíc; 
pro VŠ učitele: 1 040  €/měsíc; 
pro post-doktorandy: 1 200  €/měsíc. 
Orientační výše nákladů na ubytování: 250–470  €.

Internetový odkaz programu: 
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189



49

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním progra-
mem, zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného dru-
hého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky 
veřejných vysokých škol (dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých 
školách č. 111/1988 Sb.).

Délka trvání programu: od r. 1993 (ČR je zapojena od r. 1996).

Cíl programu: Hlavním cílem programu je vytváření projektů spolupráce vysokých škol tzv. 
univerzitních sítí.

Rozpočet programu: Každý rok MŠMT deklaruje počet stipendijních měsíců, určených pro 
přijíždějící stipendisty na příslušný akademický rok.

Správce programu: Národní kancelář CEEPUS při Domě zahraniční spolupráce.

Administrátor žádostí: Podávání přihlášky/žádosti o stipendium probíhá výhrad-
ně elektronicky po registraci v internetové databázi www.ceepus.info. Přitom platí, že se 
uchazeč/ka registruje pouze jednou a svůj účet využívá při všech dalších mobilitách v rám-
ci programu.

Výzvy: Termíny podávání přihlášek: 15. červen – termín pro podávání přihlášek na mobility 
v rámci sítí vysokých škol v následujícím zimním semestru; 31. říjen – termín pro podávání 
přihlášek na mobility v rámci sítí vysokých škol v následujícím letním semestru; 30. listopad 
– termín pro podávání přihlášek na individuální mobilitu „freemover“ v následujícím letním 
semestru.

Žadatel: Vysoká škola/individuální osoba (v rámci univerzitní sítě nebo tzv. freemover 
CEEPUS). Pregraduální studenti (od ukončeného 2. semestru), postgraduální studenti, 
pedagogové vysokých škol. 

Obsahová náplň programu: Studijní pobyty, výuka, letní školy, exkurze. Stipendia nemohou 
být poskytnuta na výzkum, s výjimkou přípravy diplomových nebo doktorských prací, ale 
mohou být udělena i za účelem praktického výcviku, pokud ho garantuje příslušná VŠ.

Cílová lokalita: Dohodu o programu CEEPUS podepsaly: Albánie, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakous-
ko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Zapojeny jsou dále dvě univerzity v Kosovu 
– Priština a Prizren.
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Délka pobytu: Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu: min. 3 měsíce, 
max. 10 měsíců; studentské krátkodobé pobyty 1 až 2 měsíce (min. 21 dnů); letní školy (min. 
10 dnů); krátkodobé exkurze (3 až 10 dnů).

Financování: Stipendium CEEPUS je určeno k pokrytí zejména nákladů na ubytování 
a stravování, popř. pojištění a vyplácí ho hostitelská země. Cestovné na zahraniční stáže 
je stipendistům vypláceno jejich domovskou univerzitou. Výše stipendia je zveřejněna 
na webových stránkách CEEPUS.

Internetový odkaz programu: 
http://www.ceepus.info/
http://www.dzs.cz/
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/
outgoing-student-ceepus

 Česká republika převzala 4. dubna 2013 po Rakousku předsednictví programu 
CEEPUS. Stane se tak na slavnostní ceremonii Komise ministrů ve Vídni v Rakousku, která je 
nejvyšším orgánem programu. Česká republika bude předsedat programu až do roku 
2015.
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Akademická informační agentura

Akademická informační agentura je příspěvková organizace, která byla zřízena Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích 
a dalších styků se zahraničím. V rámci své činnosti mimo jiné:

• Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých 
   občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.
• Zpracovává přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě 
   mezinárodních smluv.
• Zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí, 
   na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává admi-
   nistrativně-organizační práce, související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní 
   pobyty.
• Průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených 
   mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí.

Zdroj: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=156.

Stipendia na základě mezinárodních smluv

Délka trvání programu: Vyplývá z platnosti jednotlivých mezinárodních smluv.

Cíl programu: Zajišťování vzdělávacích a výzkumných pobytů v zahraničí.

Správce programu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Administrátor žádostí: Dům zahraniční spolupráce – Akademická informační agentura. 

Vyhlášení nabídky: Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí, s dobou realizace v následují-
cím akademickém roce, je zveřejňována před začátkem akademického roku na webových 
stránkách Akademické informační agentury. Termíny uzávěrek stanovuje MŠMT.

Žadatel: Fyzická osoba. Studenti a pedagogové všech veřejných vysokých škol v ČR. 

Obsahová náplň programu: Stipendijní pobyty bez oborového omezení.

Cílová lokalita: Cílová lokalita se odvíjí od bilaterálních mezinárodních smluv. Stipendia jsou 
vypsána pro konkrétní země zvlášť (téměř 40 zemí světa). Předpokládá se, že si zájemci 
v dané zemi v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají 
zájem.
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Délka pobytu: Délka pobytu vyplývá z mezinárodních (bilaterálních) smluv, na jejichž 
základě jsou tyto stipendijní pobyty v ČR nabízeny. Obvykle se jedná o pobyt v délce 1–9 
měsíců.

Financování: Výše stipendia závisí na konkrétní zemi. Většinou pokrývá školné a náklady 
na pobyt v cizí zemi.

Internetový odkaz programu: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=156

 Ke konkrétním nabídkám stipendií na základě mezinárodních smluv poskytují pracovníci 
AIA poradenský servis. 

Na webových stránkách Akademická informační agentura průběžně zveřejňuje:
• Jiná stipendia, která nejsou založena na mezivládních dohodách. V případě zájmu je
   nutné se obracet přímo na uvedené zahraniční kontakty.

• Zahraniční pobyty bez stipendia, případně s možností částečného stipendia. V případě 
   zájmu je nutné se obracet přímo na uvedené zahraniční kontakty.

• Informace o zahraničních veletrzích, konferencích, soutěžích apod.
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5. nAdACE, nAdAČnÍ Fondy A osTATnÍ doTAČnÍ ZdroJE

Komise J. W. Fulbrighta  

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace vládních stipendií, 
případně dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa 
programů zahrnuje jak aktivity spojené s výběrovým řízením, tak pobytem 
stipendistů.

Zdroj: www.fulbright.cz

Programy Pro studenty a absolventy Pro vědce a VŠ pedagogy

Krátkodobé stáže 
podporují:

Stipendium pro postgraduální 
studium

Stipendium pro vědce 
a přednášející

Fulbright-Masarykovo stipendium 
(juniorská kategorie)

Fulbright-Masarykovo stipendium 
(post-doktorská a seniorská 
kategorie)

Scholar-in-Residence

Letní instituty amerických studií

Zimní instituty amerických studií

Délka trvání programu: od r. 1991

Cíl programu: Lepší porozumění mezi rozdílnými kulturami a etniky výměnou studentů, 
vědců a dalších odborníků, podpora osobností v ČR, představení vedoucích odborníků 
z USA, podpora českých vědců a odborníků.

Rozpočet programu: 48 % vláda USA, 50 % vláda ČR, 2 % soukromé nadace z celkového 
rozpočtu.

Správce programu: Fullbrightova komise.

Administrátor žádostí: Přihlášky, včetně doporučujících dopisů, se podávají do všech typů 
programů on-line. Žádost přímo u Fulbrightovy komise, ne přes domovskou instituci.

Výzvy: Výběrové řízení 1x ročně (podzim/zima) – otevřená soutěž.

Žadatel: Fyzické osoby. Studenti, absolventi VŠ, vědci, VŠ učitelé, přednášející, zástupci 
neziskových organizací, učitelé SŠ a ZŠ. Nelze žádat pro studium MBA a v rámci oboru 
klinické medicíny (pouze výzkum v oblasti medicíny).
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

Obsahová náplň programu: Studium, výzkum a výuka v USA.

Cílová lokalita: USA.

Délka pobytu: 3–10 měsíců (pobyty vědců a přednášejících).

Financování: Stipendium pokrývá náklady na ubytování a stravu, zdravotní pojištění 
a zpáteční letenku. V případě studia se hradí i školné na 1 akademický rok (max. 15 000 
USD). Na financování Fulbrightova programu a práce komise se spolupodílí obě vlády. 

Internetový odkaz programu: www.fulbright.cz

 Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z programů jsou 
české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
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Visegrádská stipendia

Posláním fondu je posilování a prohlubování vzá-
jemných vazeb mezi členskými zeměmi Visegrád-
ské čtyřky, a to v oblastech kultury, vědy a výzkumu, 
vzdělávání, cestovního ruchu, přeshraniční spoluprá-
ce apod.  

Visegrádská stipendia jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k post-
graduálnímu studiu nebo výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných 
veřejných nebo soukromých univerzitách a akreditovaných pracovištích akademií věd 
v zemích V4, resp. v dalších zemích (viz níže). 

Druhy stipendií:
• intra-visegrad scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí stu-
dovat nebo provádět výzkum v některé další zemi V4;

• out-going scholarships, jež se poskytují uchazečům ze zemí V4, kteří chtějí studovat 
nebo provádět výzkum v některé z těchto zemí: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorus-
ko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Makedonie (FYROM), Moldavsko, Černá Hora, Srbsko 
a Ukrajina. Stejná pravidla platí i na univerzitách v Kosovu.

Vznik: r. 2000

Cíl programu: Posilování a prohlubování vzájemných vazeb mezi členskými zeměmi 
Visegrádské čtyřky, podpora občanské společnosti, přenos zkušeností s transformací 
zemím západního Balkánu a tzn. Východního partnerství.

Rozpočet programu: 1,88 mil. € (visegrádská stipendia).

Správce programu: Vyhlašovatel: International Visegrad Fund, Řídící orgán: Konference 
ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců.

Administrátor žádostí: Žádost je třeba podat on-line prostřednictvím vyplněného formuláře 
v AJ, který je ke stažení na webových stránkách www.visegradfund.org a je třeba jej zaslat 
i v tištěné podobě na sekretariát fondu. Žádosti o stipendia předkládají zájemci o studium 
samostatně. Žádosti se předkládají 1x ročně.

Výzvy: Visegrádská stipendia – žádosti o stipendia se předkládají jednou ročně vždy do 31. 
ledna; Malé granty – termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 1. března, 1. června, 
1. září a 1. prosince; Standardní granty – termíny pro podávání žádostí jsou každoročně 
15. března a 15. září; Visegrádský grant o univerzitní studia – již vypršel; Visegrádský 
strategický program – již vypršel (uzávěrka 15. 4. 2013).
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

Žadatel: Fyzické i právnické osoby. Studenti magisterského studijního programu, post-
graduální studenti, výzkumníci (o příspěvky mohou žádat neziskové organizace, orgány 
místní samosprávy, školy, soukromé firmy i jednotlivci). 

Obsahová náplň programu: Studium (magisterské i postgraduální), realizace výzkumu.

Cílová lokalita: Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Albánie, Arménie, 
Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, 
Srbsko a Ukrajina.

Délka pobytu: 1–4 semestry.

Financování: STIPENDIA – Visegrádský stipendijní program – podpořena je 1 200 € 
univerzita, která studenta přijme a 2 600 € student. GRANTY: Malé granty – maximální 
částka přidělená jednomu projektu je 6 000 €; Standardní granty – více než 6 000 € 
(finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu, 
zbylých 30 % však může být nefinanční povahy); Visegrádský grant na univerzitní 
studia (Visegrad University Studies Grants) – částka přidělená projektu je cca 10 000 € 
na vytvoření kurzu a 40 000 € na vytvoření studijního programu; Visegrádský strategický 
program – cca 30 000 €.

Internetový odkaz programu: www.visegradfund.org • www.visegradgroup.eu

 Student si sám vyhledá univerzitu a program, který chce studovat, osloví ji a vyplní on-line
    žádost.
 Žadatelé, jejichž univerzita nebo místo zaměstnání je v době podání žádosti dále než
    1 500 km od vybrané hostitelské univerzity/instituce, splňují podmínky pro udělení grantu 
    na jednorázový příspěvek na dopravu. 
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Nadace Open Society Fund

Nadace Open Society Fund Praha rozvíjí hodnoty 
otevřené společnosti a demokracie a dlouhodobě 
podporuje české občany, aby získávali zkušenosti 
v zahraničí. Od svého založení nabízela celou řadu 

stipendií, stáží a cestovních grantů. V současné době poskytuje stipendia středoškolákům 
a nabízí stáže pro začínající učitele na soukromých školách ve Velké Británii.   
                    Zdroj: http://www.osf.cz

Program stáží pro absolventy pedagogických fakult
Od roku 2002 Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s britskou asociací The He-
admasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC) umožňuje absolventům či studentům 
posledních ročníků pedagogických fakult získat roční stáž na britských soukromých školách.

Vznik: r. 1992

Cíl programu: Poskytnout stáž a mezinárodní zkušenosti mladým učitelům.

Rozpočet programu: Není pevně stanoven, vždy se domlouvá na konkrétní rok.

Správce programu: Nadace Open Society Fund Praha a Headmasters‘ and Headmistresses‘ 
Conference.

Administrátor žádostí: Přihlášku je třeba podat dle podmínek, jež jsou uveřejněna každý rok 
na podzim na www.osf.cz/stipendia.

Výzvy: 1x ročně jsou vyhlašována výběrová řízení pro stipendia (většinou na podzim). Výběrová 
řízení jsou na http://www.osf.cz/stipendia.

Žadatel: Studenti posledních ročníků a absolventi pedagogických fakult.

Obsahová náplň programu: Stáž.

Cílová lokalita: Velká Británie.

Délka pobytu: 1 školní rok.

Financování: Stážisté mají pokryty náklady na ubytování a stravování a dostávají základní 
plat.

Internetový odkaz programu: http://www.osf.cz.
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II.  Přehled dotačních 
 titulů

Institut Danone

Stipendium Institutu Danone 
je určeno studentům posledních 

ročníků nebo mladým absolventům do 30 let. Podmínkou udělení zahraničního stipendia je 
pozvání k pobytu a minimálně jeden měsíc trvající program stáže, zaměřený na problematiku 
výživy a potravinářství, výživových stavů, epidemiologie výživy.

Vznik: r. 1992

Cíl programu: Podpora výzkumu v oblasti výživy, propojení znalostí a zkušeností vědců, lé-
kařů, pedagogů a zdravotních profesionálů a šíření poznatků mezi obyvatele a zdůrazňování 
významu vazeb mezi výživou, dlouhodobým zdravím a duševní pohodou.

Rozpočet programu: Nestanoveno.

Správce programu: Správní rada Danone Institutu ČR.

Administrátor žádostí: Žádost staženou na webových stránkách Institutu je třeba zaslat 
ve 3 originálních výtiscích na adresu: Institut Danone, Konopišťská 905, 256 37 Benešov 
u Prahy a elektronicky na e-mail: katerina.tumpachova@danone.com.

Výzvy: Uzávěrka výběrového řízení pro zahraniční stipendia je 31. 5. 2013.

Žadatel: Fyzické osoby. Studenti posledních ročníků VŠ, mladí vědci/absolventi do 30 let. 
Musí být pozváni k pobytu.

Obsahová náplň programu: Výzkumné pobyty a stáže, zaměřené na problematiku výživy, 
potravinářství, výživové stavy, epidemiologii výživy.

Cílová lokalita: Nestanoveno.

Délka pobytu: Min. 1 měsíc.

Financování: Pokrytí části nákladů stipendisty. Stipendista je oprávněn žádat o další pří-
spěvky na stáž i u jiných subjektů.

Internetový odkaz programu: http://www.institut-danone.cz.

 Aktuálnost údajů je třeba vždy ověřit na stránkách www.institut-danone.cz.
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Nadace Academia Medica Pragensis  

Nadační příspěvky
Nadace poskytuje příspěvky občanským sdružením, účelovým zařízením 
církví, obecně prospěšným společnostem, školám, obcím a fyzickým oso-
bám, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace (všestranná 

podpora vzdělávání, vědy a výzkumu ve zdravotnictví, postgraduální vzdělávání lékařů 
a zdravotnických pracovníků apod.).

Vznik: r. 2002

Cíl programu: Podpora rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu ve zdravotnictví.

Rozpočet programu: Nestanoveno.

Správce programu: Správní rada.

Administrátor žádostí: Žádost o nadační příspěvek se musí zaslat na adresu Nadace 
Academia Medica Pragensis nebo na email: nadace@medical-academy.cz.

Výzvy: Žádost o nadační příspěvek se může podávat celoročně na předepsaném formuláři, 
její posouzení proběhne písemně do 4 týdnů od data doručení.

Žadatel: Fyzické i právnické osoby. Občanská sdružení, účelové zařízení církví, obecně 
prospěšné společnosti, školy, obce, fyzické osoby.

Obsahová náplň programu: Realizace výzkumného projektu, vzdělávání.

Cílová lokalita: Dle napsaného projektu.

Délka pobytu: Dle návrhu projektu.

Financování: Individuální dle napsaného projektu.

Internetový odkaz programu: http://www.medical-academy.cz.



60

II.  Přehled dotačních 
 titulů

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti 
za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit svo-
bodné a nerušené bádání doktorandů, začínajících vysoko-
školských učitelů a akademických pracovníků a usnadnit 

jim vstup do pedagogického a vědeckého života. Stipendium uděluje Správní rada VNJH 
(ve Slovenské republice může zahrnovat podporu Správní rady NUPJŠ v Košicích), na zá-
kladě vlastního uvážení, několika vybraným uchazečům. Stipendium je určeno k podpoře 
svobodného a nerušeného bádání v podobě samostatného studia nebo výzkumu v zahraničí 
nebo na domácích institucích.

Vznik: r. 1993 v ČR

Cíl programu: Umožnit začínajícím akademických pracovníkům důstojnější start do jejich 
pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách.

Rozpočet programu: Nestanoveno.

Správce programu: Správní rada Vzdělávací nadace Jana Husa.

Administrátor žádostí: Žádosti o nadační příspěvek přijímá kancelář Vzdělávací nadace 
Jana Husa v písemné a zároveň v elektronické podobě (e-mailem). Potřebné formuláře k žá-
dosti jsou na stránkách Husovy nadace.

Výzvy: Stipendia Husovy nadace jsou vyhlašována vždy pro dané období zvlášť. 

Žadatel:  Fyzické osoby. Doktorandi, začínající vysokoškolští učitelé, akademičtí pracovníci 
do 35 let věku.

Obsahová náplň programu: Studium, výzkum.

Cílová lokalita: Dle žádosti. 

Délka pobytu: Vždy stanovena ve výzvě (výzva pro rok 2013/2014 stanovila 1 rok).

Financování: Stipendium Husovy nadace je jednoroční a pro poslední výzvu (rok 2013/2014) 
činilo 60 000 Kč. Způsob užití přiznané částky je zcela na vůli a potřebě obdarovaných.

Internetový odkaz programu: http://www.vnjh.cz.
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 Žádost o stipendium: Žádost musí obsahovat stručný životopis, popis pracovního postavení 
žadatele, seznam jeho publikací, jeho životní a odborné plány a jeho pedagogické nebo 
vědecké zaměření, doporučení domovského pracoviště (školitele nebo nadřízeného), v případě 
výjezdu souhlas přijímající instituce (akceptační list). Součástí žádosti musí být projekt 
věcného obsahu bádání a dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito pro 
získání času na svobodné a nerušené bádání. Žádost v rozsahu do 3 normostran a jejich 
přílohy se zasílá v písemné i v elektronické podobě.
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III.
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III. Zpracování žádostí o finanční 
 podporu
III.  Zpracování žádostí o finanční 
 podporu

Na následujících stránkách jsou zpracována zjednodušená schémata postupů, a to zvlášť 
pro každý dotační titul, popř. společně pro tituly navzájem si podobné. Tato schémata by tak 
měla čtenářům sloužit jako základní metodologická pomůcka při sestavování žádostí. Jak již 
bylo zmíněno, jedná se pouze o schémata zjednodušená a je potřeba vždy sledovat aktuální 
informace o dotačním titulu, tj. termíny pro podávání žádostí a popř. i specifické požadavky 
u jednotlivých výzev, které mohou základní schéma postupu různě modifikovat. Přehled 
postupů navazuje na předchozí obecný přehled dotačních titulů, čemuž odpovídá jak řazení 
jednotlivých kapitol, tak návaznost na základní informace.

1. Fondy Evropské unIE – opErační programy

Žádosti v rámci operačních programů se ve většině případů podávají prostřednictvím webové 
aplikace Benefit7 (https://www.eu-zadost.cz/uvod.aspx). 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost                                                                                    

  postup: 

1)  Sledování vypsání konkrétní výzvy. Jejich přehled je možné nalézt zde: http://www.
 msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzvy. Vždy se musí jednat o výzvu k předkládání 
 individuálních projektů ostatních.
2)  Ověření, zda potenciální žadatel spadá do kategorie oprávněných žadatelů –
 podmínky jsou uvedeny ve vyhlášené výzvě. 
3)  Zpracování projektového záměru.
4)  Předložení projektové žádosti v elektronické podobě – registrace a přihlášení do
 programu Benefit7. Zde je potřeba vyplnit projektovou žádost a dále přiložit povinné 
 a nepovinné přílohy. Žádost se podává prostřednictvím webové aplikace Benefit7.
 Návod na vyplnění webové žádosti je možné nalézt zde: 
 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/jak-vyplnit-webovou-zadost. Projektová 
 žádost se podává vždy v českém jazyce.
 Předložení projektové žádosti v listinné podobě – vedle elektronické podoby je nutné 
 žádosti předkládat i ve formě listiny, a to včetně příloh. Náležitosti projektové žádosti, 
 včetně povinných příloh, jsou uvedeny vždy v konkrétní výzvě.
5)  Doručení žádosti – Řídícímu orgánu, na adresy uvedené ve výzvě. Žádost lze doručit
 jak doporučeně, tak osobně, a to v termínu stanoveném výzvou. Výzva určí, zda je 
 možné podávat žádosti průběžně, anebo je určen konečný termín uzávěrky pro 
 předkládání žádostí. Za datum podání žádosti se pokládá datum doručení listinné
 verze žádosti Řídícímu orgánu, s veškerými náležitostmi stanovenými výzvou. Nikoliv 
 datum odeslání.
6)  Hodnocení projektu podle stanovených kritérií. V případě úspěchu žádosti je nutné 
 doručit některé další přílohy. Tyto přílohy musí být doručeny v zadaném termínu, 
 jinak není možné získat finanční podporu.
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7)  Realizace projektu – individuální projekty ostatní mají stanovenou maximální dobu
 realizace projektu na 36 měsíců. Délku realizace projektů upravuje vždy výzva. 
 Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději k 30. 6. 2015. Nutno odevzdávat  
 průběžné monitorovací zprávy.
8)  Ukončení projektu – do dvou měsíců po ukončení projektu je povinnost předložit 
 závěrečnou monitorovací zprávu.
9)  Udržitelnost projektu – nad rámec stanovených pravidel může poskytovatel vyžadovat, 
 aby výstupy z podpořeného projektu byly udržitelné i po ukončení projektu. Tento 
 požadavek je stanoven ve výzvě a může trvat max. 5 let. Předkládá se monitorovací 
 zpráva o udržitelnosti (1x ročně).

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-op-vk.

Obr. 3 
Schéma projektového 
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Operační program Praha Adaptibilita                                                                                    

Žádosti se v tomto programu předkládají, obdobně jako u OP VK, prostřednictvím webové 
aplikace Benefit7. Samotný postup zpracování žádosti je obdobný jako u OP VK, odlišnosti 
u obou programů jsou především v okruhu oprávněných žadatelů.

  postup: 

1)  Sledování otevření výzvy.
2)  Zpracování projektového záměru.
3) Předložení projektové žádosti v elektronické podobě – registrace a přihlášení do
 programu Benefit7. Pokyny pro vyplnění projektové žádosti v rámci 6. výzvy lze
 nalézt zde: http://www.prahafondy.eu/userfi les/File/OPPA_6_vyzva/OPPA_Pokyny
 _zadost_6.1.pdf.
4)  Předložení projektové žádosti v listinné podobě.
5)  Doručení žádosti.
6)  Hodnocení projektu.
7)  Realizace projektu – předkládání průběžných monitorovacích zpráv hlavnímu městu 
 Praha.
8)  Ukončení projektu – předložení závěrečné monitorovací zprávy.

Zdroj: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/dokumenty/prirucka-a-zadost.html.

 Častou chybou při zpracovávání projektového záměru je nedostatečné zdůvodnění, 
proč by projekt měl být realizován s podporou z veřejných prostředků.

III.  Zpracování žádostí o fi nanční 
 podporu
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2. Fondy Eu – komunITÁrní programy

Program ERASMUS                                                                                                                    

U programu ERASMUS je potřeba rozlišovat, jestli se jedná o výjezd za účelem studia (dále 
studijní pobyt) nebo za účelem výkonu pracovní činnosti (dále pracovní stáž).

  postup: 

 Studijní pobyt
1)  Vyhledání potřebných informací – především, zda je škola zapojena do programu
 Erasmus (viz odkaz v sekci „žadatel“) a s jakou institucí má uzavřenou bilaterální 
 smlouvu.
2)  Sledování otevření výběrového řízení.
3)  Zjištění aktuální nabídky volných míst (v případě studijního pobytu), které konkrétní 
 domácí vysokoškolská instituce nabízí. Je potřeba se přihlásit do výběrového řízení 
 u své domovské vysokoškolské instituce. V návaznosti na přihlášené studenty 
 proběhne výběrové řízení.
4)  Podání přihlášky na zahraniční školu (na základě úspěšného výběrového řízení) – 
 Learning Agreement.
5)  Podepsání finanční dohody, na základě které je domácí VŠ/VOŠ vypláceno stipen-
 dium. Přílohou smlouvy je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva 
 a povinnosti studentů Erasmus.
6)  Předložení Výpisu výsledků studia v zahraničí (Transcript of Records) a Potvrzení 
 o délce pobytu – po návratu.
7)  Sepsání závěrečné zprávy do databáze závěrečných zpráv.

 Pracovní stáž
1)  Domluvení pracovní stáže mezi domácí vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou
 organizací, přijímajícím podnikem a studentem (není potřeba uzavírat smlouvu).
 Zároveň tato stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu domácí 
 VŠ/VOŠ, a to přidělením kreditů anebo alespoň záznamem v dodatku k diplomu. 
 Není potřeba, aby měla česká vysokoškolská instituce bilaterální smlouvu s cizím
 pracovištěm.
2)  Sestavení pracovního plánu stáže (Training Agreement), ten je závazný pro studenta, 
 domácí vysokoškolskou instituci i zahraniční podnik (organizaci).
3)  Realizace stáže.
4)  Předložení Certifi kátu o absolvování stáže domácí vysokoškolské instituci po jejím
 absolvování (musí obsahovat údaje o délce stáže a hodnocení studenta). 
5)  Sepsání závěrečné zprávy do databáze závěrečných zpráv.

Zdroj: http://www.naep.cz/erasmus.
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Program ERASMUS MUNDUS                                                                                                                    

Tento program, obdobně jako zbylé programy v rámci Programu celoživotního učení (LLP), 
rokem 2013 končí. Konkrétně v programu ERASMUS MUNDUS již nebudou dále vypisovány 
nové výzvy, pouze eventuálně v omezeném rozsahu. 

Postup je tedy zaměřen pouze na aktuální situaci – program již nebude v dalších letech 
pokračovat, všechny programy LLP se spojí v jeden, a to ERASMUS+. Nevylučuje se 
však vypsání omezené výzvy v rámci Akce 2, která nabízí studijní pobyty v rámci Partnerství 
Erasmus Mundus.

  postup v rámci akce 2: 

1)  Sledování vypsání nové výzvy – pro rok 2013 připadá v úvahu pouze menší výzva
 v rámci Akce 2. Seznam otevřených výzev je možné najít zde: http://eacea.ec.europa.
 eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php nebo zde: 
 http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=386&.

2)  V případě studijního pobytu je nutné, aby domovská vysokoškolská instituce byla 
 zapojená do programu Erasmus Mundus (obdobně jako u programu Erasmus).

3)  Podání žádosti – individuální žádosti je potřeba směřovat ke konsorciu univerzit, 
 které nabízí vybraný program mobility.

4)  Výběr studentů – provádí partnerství vysokých škol.

5)  Přidělení stipendia.

6)  Realizace výjezdu – organizace mobility musí začít ve stejném roce, v jakém byla
 podána žádost o grant.

Zdroj: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=84&.

III.  Zpracování žádostí o fi nanční 
 podporu



69

7. rámcový program                                                                                                                   

Podpora mobility je realizována v rámci specifi ckého programu LIDÉ (akce Marie Curie).

  postup: 

1)  Sledování otevření výzvy. Otevřené výzvy je možné nalézt zde: 
 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/
 portal?_nfpb=true&_windowLabel=portletInstance_60&portletInstance_60_action
 Override=%2Fportlets%2Fcall%2Ffp7CallMenu%2Fgo2Cooperation&_pageLabel=
 call_FP7#.

2)  Zpracování návrhu projektu.

3)  Předložení návrhu projektu – návrhy se podávají elektronicky prostřednictvím systému
 EPSS, kde je zapotřebí se zaregistrovat. Žadatel dostane přidělené uživatelské jméno
 a heslo, jejichž platnost je pro jeden předkládaný návrh.
  Veškeré informace včetně odkazu na registrační portál je možné nalézt zde: 
 http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html.
 Přímý odkaz na registrační systém Participant portal: http://ec.europa.eu/research/
 participants/portal/page/home.

4)  Hodnocení návrhů projektů – podle stanovených kritérií.

5)  V případě schválení projektového návrhu přidělení fi nančních prostředků.

6)  Realizace projektu mobility.

Zdroj: http://www.fp7.cz/fi les/istec_publications/MC-bro-ura-2012.pdf.



70

3. program ŠvÝCarsko-čEské spoLuprÁCE                                                                                                                   
V rámci programu Sciex MNS-Ch je u podávání žádosti jisté specifi kum, a to v osobě žadatele. 
Podání výsledné žádosti je totiž na švýcarském partnerovi. Z tohoto důvodu je postup 
zpracování žádosti závislý především na hledání a navázání spolupráce se švýcarským 
partnerem.

  postup: 

1)  Sledování otevření výzvy.
2)  Domluva na projektu – domluva tzv. Junior researchera (doktorand či postdoktorand) 
 s jeho mentorem a se švýcarskou institucí. Seznam oprávněných institucí v České 
 republice je uveřejněn zde: http://www.naep.cz/download-variant.php?general_
 file_variant_id=7673&a=view-project-folder&project_folder_id=520&. Seznam
 švýcarských institucí je k dispozici zde: http://www.proff.ch/search.hierarchy.
 school.do, popř. přímo seznam institucí, které se mohou do programu zapojit, je 
 možné nalézt zde: http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch.html?
 L=2.
3)  Souhlas se záměrem projektu – obě zapojené instituce, tj. česká a švýcarská institu-
 ce musí souhlasit se záměrem projektu. Je třeba počítat s tím, že se švýcarský mentor 

stává tzv. Host mentorem a zároveň i hlavním žadatelem v programu (tzv. main 
applicant).

4)  Dodání požadovaných formulářů – je potřeba vyplnit stanovené formuláře, které se 
 zasílají švýcarskému Host mentorovi – ten zároveň odpovídá za jejich správnost
 a kompletaci. Švýcarská strana poté oznámí výsledky. Příslušné formuláře jsou
 k dispozici ke stažení zde: http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch
 /rn/application.html.
5)  Realizace projektu – samotná realizace výzkumného programu ve Švýcarsku 
 probíhá  v období od 1. května do 31. března daného roku, na který se vztahuje 
 výzva.

Zdroj: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520.

III.  Zpracování žádostí o fi nanční 
 podporu
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4. FInanční mECHanIsmy EHp/norska 2009–2014
V rámci daného programu zatím nebyla vypsána první výzva, ta je plánovaná na listopad 
2013, avšak její vypsání se stále posouvá. V současné situaci, tj. na podzim 2013, nejsou 
stanoveny přesné informace k nové výzvě. Následující postup vychází především z pokynů 
pro první fázi programu, a proto v případě nové výzvy mohou být modifi kovány.

  postup: 

1)  Sledování otevření výzvy.
2)  Podání žádosti. Prostřednictvím Norských fondů a fondů EHP lze podávat žádosti 
 buď v rámci Projektu mobilit (mobilita studentů, mobilita pracovníků ve vzdělávání, 
 projekty mobilit) nebo v rámci Projektů institucionální spolupráce.
3)  Ověření oprávněného žadatele u konkrétní výzvy.
4)  Předložení projektové žádosti – je nutné vyplnit formulář s požadovanými přílohami 
 podle pokynů, které stanoví výzva. Formulář se vyplňuje v anglickém jazyce. Žádost
 se podává v elektronické verzi a podle pokynů, které stanoví výzva.
 V případě Projektu mobilit a Projektu institucionální spolupráce, projektovou žádost 
 o grant podává instituce. V případě Mobilit studentů a Mobilit pracovníků ve 
 vzdělávání, podávají projektovou žádost jednotlivci.
5)  Hodnocení projektové žádosti.
6)  Realizace projektu mobility.

Zdroje: 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/ehp-a-norske-fondy
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=103.
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III.  Zpracování žádostí o fi nanční 
 podporu

5. programy ImpLEmEnTované domEm ZaHranIční spoLuprÁCE

AKTION Česká republika                                                                                                                    
                                                                                                                   
  postup: 

Projektová mobilita

1)  Sledování termínu pro podávání návrhů projektů – pro jednotlivé typy dotačních titulů
 jsou termíny stanoveny na 15. dubna, 15. září a 30. listopadu.
2)  Vyplnění projektové návrhu, a to buď v angličtině, nebo němčině. K projektovému 
 návrhu je potřeba připojit stanovené přílohy.
3)  Předložení návrhu projektu. V ČR návrh projektu předkládá veřejná vysoká škola.
4)  Zaslání projektového návrhu – ve dvou vyhotoveních poštou a následně elektronicky
 emailem.
5)  Posouzení projektu – vždy třikrát ročně řídícím grémiem programu AKTION Česká 
 republika – Rakousko, a to nejpozději osm týdnů po termínu pro podání návrhů 
 projektů.
6)  Realizace projektu spolupráce.

Detailní informace pro uchazeče o stipendia programu AKTION naleznete zde: http://www.
dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=277&.

Individuální mobilita – stipendia

1)  Sledování termínu vyhlášení výzvy pro podávání žádosti o stipendium, termíny pro 
 předkládání žádostí viz výše.
2)  Vyplnění žádosti online na www.scholarships.at v německém nebo anglickém jazyce
 včetně připojení povinných příloh. Přehled příloh naleznete na webové stránce 
 programu AKTION, viz níže.
3)  Předložení žádosti o stipendium online na www.scholarships.at. Výtisk online žádosti 
 zároveň zaslán poštou na adresu DZS – jednatelství programu AKTION v Praze. 
4)  Posouzení žádosti o stipendium dvěma nezávislými experty a následně výběrovou 
 stipendijní komisí programu AKTION Česká republika – Rakousko.
5)  Realizace stipendijního pobytu.

Detailní informace pro uchazeče o stipendia programu AKTION naleznete zde: http://www.
dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=190&.
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CEEPUS                                                                                                                    
                                                                                                                   
  postup: 

1)  Ověření podmínek u oprávněného žadatele pro podání žádosti o stipendium.
2)  Ověření termínu pro podání přihlášky.
3) Ověření možností v rámci jednotlivých sítí – sítě se tvoří tematicky a na bázi ústavů/
 kateder. Je potřeba ověřit, zda je příslušná fakulta/katedra z domovské instituce
 zapojena do vhodné sítě CEEPUS (tj. do sítě oborově blízké).
4) Ověření volných míst v rámci sítě – kontaktování odpovědné osoby na domácí 
 instituci a zjištění podmínek pro podání žádosti.
5) V případě, že nelze využít partnerské sítě, je možné žádat o individuální mobilitu jako 
 tzv. „freemover“.  Zde se lze hlásit na jakoukoliv veřejnou vysokou školu v rámci
 členských a spolupracujících zemí programu CEEPUS, popř. i na studentskou stáž
 v soukromé společnosti či výzkumné instituci (pokud je stáž zaštítěna hostitelskou
 vysokou školou). Podmínkou pro udělení dotace na individuální mobilitu je nevyčerpání 
 volných měsíců v rámci partnerských sítí.
6) Podání přihlášky – zásadně není potřeba k přihlášce přikládat přílohy, pouze v přípa-
 dě, že se jedná o studenta z české vysokoškolské instituce s občanstvím ze země, 
 která není členem v programu CEEPUS (potvrzení o splnění podmínek pro získání 
 českého občanství) a v případě tzv. „freemovera“ (doporučující a akceptační dopis). 
 Přihláška se podává elektronicky.
7) Vytvoření uživatelského účtu v systému na stránkách www.ceepus.info. V systému
 se uchazeč registruje pouze jednou, a to i pro případné další žádosti v programu 
 CEEPUS.
8) Vyplnění přihlášky – nutné vyplnit podle typu mobility.
9) Informační povinnost. V případě úspěchu realizace mobility je potřeba dodržet
 informační povinnost ze strany studenta (především včasné kontaktování hostitelské
 instituce ohledně ubytování, víza, pojištění atd.).
10) Výplata stipendia u hostitelské instituce. Po příjezdu do cizí země je nutné zajistit 
 výplatu stipendia u hostitelské instituce (cestovní náklady hradí domácí vysokoškolská 
 instituce).
11) Zajištění si Potvrzení o průběhu pobytu. Před návratem z hostitelské školy je potřeba 
 nechat si potvrdit Letter of Confi rmation (potvrzení o pobytu).
12) Vyplnění online formuláře „Mobility Report“.

Zdroj: http://www.dzs.cz.
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III.  Zpracování žádostí o fi nanční 
 podporu

Akademická informační agentura                                                                                                

  postup: 

1)  Vypsání stipendijního pobytu pro konkrétní zemi, popř. vypsání jiného stipendia.
2)  Ověření splnění podmínek u konkrétního stipendia.
3)  Vyhledání kontaktů na jednotlivé zahraniční školy ze strany zájemce. Stipendium je
 vypsáno pouze pro konkrétní zemi, na zájemci je, aby dále kontaktoval jím vybranou 
 vysokou školu.
4)  Vyplnění elektronického formuláře Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia
 (dostupný zde: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3016), potvrzení uvedených 
 informací a vytisknutí formuláře.
5)  Doplnění formuláře o vlastnoruční podpis a doporučení školy (razítko, datum, podpis)
 a požadované přílohy dle podmínek konkrétní nabídky.
6)  Dodání všech potřebných dokumentů do kanceláře organizace (v případě výběrového 
 řízení) nebo na rektorát školy (v případě vypsání kvót).
7)  Výběrové řízení nebo výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů:

a. Výběrové řízení za osobní účasti kandidátů formou pohovoru v příslušném
    jazyce. Hodnotí se studijní či výzkumný záměr, motivace ke studiu, jazyková 
    vybavenost a komunikační schopnost uchazečů.
b. Výběr pouze na základě předložené dokumentace uchazečů.

8)  Rozhodnutí výběrové komise (je směrodatné a není jednotlivě zdůvodňováno).
9)  Finální rozhodnutí o přijetí nominovaného uchazeče – přísluší zahraničnímu partnerovi, 
 který je zároveň ve většině případů i poskytovatelem stipendia.
10)  Obdržení potvrzení o přidělení stipendia od zahraničního partnera (několik měsíců 
 po výběrovém řízení).
11)  Realizace případné mobility.
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6. nadaCE, nadační Fondy a osTaTní doTační ZdroJE

Komise J. W. Fulbrighta                                                                                                                    
                                                                                                                   
  postup: 

1)  Sledování otevření výběrového řízení – probíhá jednou ročně na podzim.
2)  Ověření podmínek pro žádost o stipendium – české občanství, trvalý pobyt v ČR, 
 velmi dobrá znalost angličtiny.
3)  Podání žádosti o stipendium – o stipendium se žádá vždy přímo u Komise, nikoliv přes 
 domovskou vysokoškolskou instituci. Je potřeba zaslat návrh projektu, a to do sta-
 noveného termínu.
4)  Otevřená soutěž podaných návrhů – hodnotí se individuálně, podle kvality podaných 
 žádostí. Přednost mají ti uchazeči, kteří předtím neměli možnost dlouhodobě pobývat 
 v USA.
5)  Udělení/neudělení stipendia pro následující akademický rok.

Zdroj: http://www.fulbright.cz/stipendia.

Visegrádská stipendia                                                                                                                    
  
Visegradský fond nabízí jak granty, tak stipendia. V návaznosti na výběr tohoto dotačního titulu 
je potřeba splnit podmínky a vyplnit formulář. Na rozdíl od velkých programů není Visegradský 
fond tolik náročný na administrativu.
                                                                                                                 
  postup: 

1)  Sledování otevření výběrového řízení.
2)  Ověření podmínek pro žádost v rámci konkrétního druhu stipendia či grantu.
3)  Vyplnění žádosti prostřednictvím stanoveného formuláře, který je dostupný na ofi-
 ciálních stránkách programu: http://visegradfund.org.
4)  Hodnocení žádostí.
5)  Realizace projektu (v případě úspěchu).

Zdroj: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond.
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III.  Zpracování žádostí o fi nanční 
 podporu

Další nadace a nadační fondy                                                                                                                    
  
Postup zpracování žádostí o přidělení dotačního titulu na mobilitu je u všech typů nadací či na-
dačních fondů obdobný. Není zde tolik administrativně náročný způsob pro podávání žádostí 
(např. přes speciální internetový portál). Ty se obvykle podávají na stanoveném formuláři a do-
ručují se přímo nadaci či nadačnímu fondu, popř. se vyplňuje online registrace a přikládá ná-
vrh projektu. Kritéria hodnocení projektu také nejsou pevně stanovena. Závisí vždy na kvalitě 
zpracování projektového návrhu a aktuálních možnostech nadace.

  postup: 

1)  Sledování otevření výběrového řízení – může být celoročně či v určitých termínech.
2)  Ověření podmínek pro získání dotačního titulu – omezení země, oboru, podmínek pro
 osobu oprávněného žadatele atd.
3)  Podání žádosti o dotační titul – registrace na stránkách nadace či fondu, vyplnění 
 a odeslání stanoveného formuláře, popř. odeslání žádosti emailem.
4)  Výběrové řízení.
5)  Rozhodnutí o udělení dotace a v případě úspěchu realizace projektu mobility.
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7. sHrnuTí kapIToLy III
Kapitola představila jednoduchou metodologickou pomůcku pro zájemce o finanční pod-
poru mobility a zároveň doplnila předchozí obecný přehled dotačních titulů.

Závěrem je nutné zmínit, že ačkoliv většina velkých programů rokem 2013 končí, jejich za-
komponování do kapitoly neztrácí svůj smysl, protože u nástupnických programů můžeme 
očekávat obdobný postup při podávání žádostí. Přehled postupů jsme se proto snažili kon-
cipovat jako obecná schémata, která budou pro čtenáře použitelná i v budoucnu – samozřej-
mě ve spojení s aktuálními informacemi.
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Mobilita a její rozvoj jsou považovány za jednu z hlavních priorit akademických a výzkumných 
pracovišť v Jihočeském kraji. Mobilita je zde chápána jako významný předpoklad zvyšování 
kvality vzdělávání, vědy a výzkumu. 

V této části publikace se věnujeme praktickým zkušenostem s mobilitou v jihočeském 
regionu. Na základě dostupných (dohledatelných) zdrojů představujeme zkušenosti a některé 
z úspěšných projektů orientovaných na mobilitu studentů a vědeckých pracovníků v jed-
notlivých dotačních titulech. Krátké rozhovory s účastníky stáží v této části publikace mohou 
být motivačním prvkem pro všechny, kdo se na zkušenou do zahraniční chystají i pro ty, 
kteří ještě váhají.

1. ERasmus – pRVní kontakt s mobIlItou
Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je 
zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spoluprá-
ci vysokoškolských institucí s podniky. Program Erasmus nabízí možnosti vysokoškolského 
a odborného vzdělávání v členských zemích EU, ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švý-
carsko) a v kandidátských zemích EU. Základní podmínkou zapojení je vlastnictví Erasmus 
University Charter (EUC), listiny, která opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti na aktivitách 
programu Erasmus. Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří 
si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kte-
ří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v za-
hraničí. Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních 
programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

Během více než 25 let trvání programu se ho zúčastnilo takřka 3 miliony studentů, přes 
300 000 pedagogů, více než 4 000 vysokých škol z 33 zemí evropské unie, s ročním 
rozpočtem přesahujícím 450 mil. EUR. Toto dělá Erasmus dokonalým příkladem evropského 
„succes story“.  

Původně program začal v roce 1987 projektem 11 členských zemí (Belgie, Dánsko, Německo, 
Řecko, Francie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie) a v zahraničí 
studovalo během prvního roku 3 244 studentů.

V roce 1998 se k programu připojilo 6 zemí střední a východní Evropy: Česká republika, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Kypr.  Z České republiky v tomto akademickém 
roce vyjelo poprvé celkem 879 studentů, z Jihočeské univerzity to bylo 17 studentských 
výjezdů v celkové délce 59 měsíců a 10 učitelských mobilit v délce 10,5 týdne. V obou 
aktivitách byly stejnými cílovými zeměmi Německo, Rakousko, Švédsko, Nizozemí 
a Velká Británie. 

V roce 2002 se v Bruselu konala oslava miliontého studenta programu Erasmus, v roce 
2009 pak dvou miliontého studenta a v průběhu tohoto akademického roku, tedy 2012/13 je 
očekáván tří miliontý student.
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Od roku 2007 je Erasmus součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong 
Learnig Programme) a novými aktivitami kromě studijního pobytu a výukového pobytu jsou 
pro studenty pracovní stáže a tzv. staff training, tedy mobilita zaměstnanců na školení. Na pra-
covní stáže v prvním roce realizace této aktivity z ČR vyjelo celkem 252 studentů, z Jihočeské 
univerzity pak 34 studentů v délce 104 měsíců z Ekonomické, Zdravotně sociální, Zemědělské 
fakulty a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického. Tyto fakulty již měly zkušenost 
s programem Leonardo da Vinci, ze kterého tato aktivita přešla pod program Erasmus. Stá-
že byly realizovány v sektorech: lidské zdraví a sociální práce, činnosti dalších služeb, fi nanční 
a pojistné služby, zemědělství, lesnictví a rybolov, a to ve Francii, Rakousku, Belgii, Finsku, Ně-
mecku, Slovensku, Nizozemí a Švédsku. Na školení zaměstnanců nebyl v prvním roce vyslán 
nikdo. Od následujícího akademického roku je však Jihočeská univerzita zapojena ve všech 
aktivitách programu. 

Od akademického roku 1998/1999 do roku 2011/2012 vycestovalo z Jihočeské uni-
verzity celkem 1 496 studentů ( z toho 1 339 na studijní pobyt a 157 na pracovní stáž) 
a 873 pedagogů (815 na výukový pobyt a 58 na školení).
Lze předpokládat, že i v budoucím období bude o program mobility mezi vysokoškolskými 
institucemi, který se pro období 2014–2020 v rámci programu „ education, training, youth and 
sport“ bude jmenovat Erasmus+, velký zájem.

Zdroje:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm
http://www.naep.cz/
JU: závěrečné zprávy (Final Report)  
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2. RÁmCoVÉ pRoGRamY a mobIlIta
Prestižním titulem, který podporuje lidské a vědecké zdroje, poskytuje podporu vědeckým 
pracovníkům a výzkumníkům při jejich zapojení do výzkumných týmů, jsou rámcové programy 
EU. I v těchto programech se postupem času začala akademická a vědecká komunita z jiho-
českého regionu orientovat a využívat nabízené příležitosti.

Možnosti využít pro podporu mobility rámcový program se objevily již v průběhu 5. Rám-
cového programu EU (1998–2002), kdy Česká republika získala status asociované země.

Podpoře mobility byl věnován program IMPROVING – Zlepšování lidského vý-
zkumného potenciálu a sociálně ekonomické znalostní základny. Cílem pro-
gramu bylo mimo jiné posílení vědecko-výzkumné základny prostřednictvím 
udělování stáží a stipendií mladým i zkušeným výzkumníkům, vytvářením sítí 
oborově významných pracovišť a výměnou vědců a zkušeností v rámci těchto 
sítí, podporou přístupu k unikátním zařízením či podporou vědeckých konfe-

rencí a letních škol. K dalšímu vzdělávání a podpoře mobility byly určeny Výzkumné výukové 
sítě a Stáže Marie Curie, mobilitu prostřednictvím krátkodobých pobytů podporoval i Přístup 
k výzkumným infrastrukturám.

Úspěšným řešitelem a koordinátorem projektu v programu IMPROVING se stal Ústav 
ekologie krajiny AVČR, a to díky projektu MERCI – Methodological and Experimental 
Research Centre and Infrastructure for Studies of Global Climate Change Impacts 
on Forests. Cílem projektu MERCI (Metodické a experimentální výzkumné centrum a infra-
struktura pro studium dopadů globální klimatické změny na lesy) bylo umožnit přístup vědcům 
z členských a asociovaných členů EU, zabývajících se ekofyziologií na úrovni lesních porostů 
a dopady globální klimatické změny na lesní porosty, na výzkumnou infrastrukturu (MERCI). 
Infrastruktura MERCI byla vybudována jako klastr jednotlivých zařízení využívaných pro 
dlouhodobý ekofyziologický výzkum na úrovni struktury porostu.

Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků byla podporována i prostřednictvím 6. Rámcové-
ho programu EU (2002–2006), a to díky programu Lidské zdroje a mobilita, který byl za-
měřen především na stimulaci postgraduálního vzdělávání vědeckých pracovníků prostřednic-
tvím stáží a mezinárodní spolupráce ve výzkumných projektech.

Program neobsahoval žádné věkové limity a umožňoval fi nancování stáží ev-
ropských vědeckých pracovníků ve třetích zemích. Specifi ckými součástmi 
programu byly Školící místa, Individuální stáže, Podpora a ocenění vyni-
kající vědecké práce a Reintegrační (návratové) granty.

V 6. Rámcovém programu lze dohledat několik úspěšných projektů programu Lidské zdroje 
a mobilita. Uvést můžeme společný projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústa-
vu ekologie krajiny AVČR, Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech, Gymnázia 
Trhové Sviny, společnosti ENKI Třeboň, Euroregionu Silva Nortica a Turistické agentury 
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Jihočeského kraje EUROSCITALSCOUT – Scouting for new scientifi c talents and growth 
of new research projects through public involvement in research and development and 
demonstration of common European scientifi c roots. Součástí tohoto projektu, byly „Let-
ní školy pro středoškoláky a vysokoškoláky Schola ludus“, „Science and Technology Youth 
Club“, výstava „Evropský výzkumný prostor jako historická entita a soudobý vůdce“, výstava 
a demonstrace „Komplexní využití obnovitelné energie a vědci při práci“ a „Městské prohlíd-
ky Nových Hradů“.

Další řešený projekt HYPER-I-NET – Hyperspectral Imaging Network byl projektem 
specifi ckého programu Školící místa – Výzkumné výukové sítě Marie Curie. Řešitel projektu 
Ústav systémové biologie a ekologie AVČR se podílel na praktickém seznamování se spe-
cifiky úkolů a aplikací dálkového snímání, a to prostřednictvím zavádění a potvrzování 
inovačních hyperspektrálních metod a algoritmů pro zpracování dat.
   
Úspěšným řešitelem projektu specifi ckého programu Individuální stáže – Evropské stáže 
Marie Curie pro evropské vědecké pracovníky GREENFLUX byl  dr. Manuel Acosta z Ústavu 
systémové biologie a ekologie AVČR. Cílem projektu GREENFLUX bylo získání nejmoder-
nějších znalostí a dovedností, týkajících se zařízení a metod pro odhad výměny skleníkových 
plynů mezi různými ekosystémy a atmosférou. 

Pro  programovací období 2007–2013 byl schválen 7. rámcový program EU. 
Mobilitě, v tomto období, je věnován specifi cký program Lidé, jehož náplň 
tvoří Akce Marie Curie. Cílem programu je poskytovat v Evropském vý-
zkumném prostoru širokou podporu pro kvalitativní i kvantitativní rozvoj lid-
ských zdrojů, ve všech vědních oborech. Program nabízí řadu možností pro 
výzkumné pracovníky v různých fázích jejich kariéry i pro organizace, které 

se stanou jejich hostitelskými institucemi. Akce Marie Curie jsou rozděleny do pěti skupin, 
a to Školení začínajících výzkumných pracovníků (Školící sítě), Celoživotní vzdělávání 
a profesní růst (Evropské stáže, Evropské reintegrační granty, Kofi nancování regionálních, 
národních a mezinárodních programů), Spolupráce akademické sféry s průmyslem 
(Společné projekty průmyslových firem a akademických organizací), Spolupráce se ze-
měmi mimo EU (Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky, Stáže pro 
výzkumné pracovníky ze třetích zemích, Mezinárodní reintegrační granty), Specifi cké akce 
(Noc vědců, Ceny Marie Curie). 

V 7. rámcovém programu se úspěšnost projektů zaměřených na mobilitu, které předkládaly 
jihočeské subjekty značně zvýšila. Mezi úspěšné projekty podporující mobilitu vědecko-
-výzkumných pracovníků patří:

IMMUNE ENERGY – Extracellular adenosine role in energetic metabolism during 
immune response.

Koordinátorem projektu programu Marie Curie – IOF (stáže ve třetích zemích pro evropské 
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výzkumné pracovníky) je Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 
řešitelem projektu je dr. Tomáš Doležal.

Během svého pobytu na Stanford University v USA  se zabývá problematikou extracelulárního 
adenozinu, který ve zvýšených koncentracích působí jako stresový signál. Extracelulární ade-
nozin je důležitý stresový signál, regulující přes adenozinové receptory různé fyziologické po-
chody, jejichž cílem je vrátit systém do rovnováhy. Ovšem nesprávná regulace jeho hladiny též 
může vést k patologickým jevům. Projekt zkoumá úlohu adenozinu v regulaci energetického 
metabolismu během imunitních reakcí vyvolaných patogeny nebo poškozením tkání. Proble-
matika je zkoumána na genetickém modelu u octomilek (Drosophila).

IDNOVCELFAT2011 – Identifi cation and characterisation of novel cell-fate infl uencing 
genes in pre-implantation mouse development (Identifi kace a charakteristika buněčného 
osudu během pre-implementačního vývoje myší). 

Koordinátorem projektu programu Marie Curie – CIG (profesní integrační grant) je Přírodově-
decká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, řešitelem dr. Alexander William 
Bruce. 

Projekt je zaměřen na studium genů důležitých pro rozhodování buněčného osudu u raného 
embrya a studium rovnováhy mezi diferenciací subpopulace buněk a udržováním pluripotence 
ostatních buněk.

ITN-LCG – Language, Cognition, and Gender.

Partnerem projektu programu Marie Curie – ITN (školící sítě) je Pedagogická fakulta Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích.

Projekt Initial Training Network pro jazyk, poznání a gender tvoří 15 doktorských a 3 postdok-
torandské projekty na 10 univerzitách v 7 evropských zemích. Projekt se zaměřuje na zkoumá-
ní vzájemného působení jazyka, poznání a genderové problematiky.

Jednotlivé pracovní balíčky (WP) řeší otázky jak rysy evropských jazyků odpovídají rovnos-
ti žen a mužů v evropských společnostech, jak jazyk přispívá k sociálnímu chování vůči obě-
ma pohlavím nebo, jak může být rovnoprávnost pohlaví podporována prostřednictvím gende-
rově vyváženého jazyka.

AquaMod – Modelling individual life histories and population dynamics of predatory 
aquatic insects: the role of body size (Modelování životních cyklů a populační dynamiky 
dravého vodního hmyzu: role velikosti těla).

Modelování životních cyklů a populační dynamiky dravého vodního hmyzu: role velikos-
ti těla – je Evropským reintegračním grantem programu Marie Curie, který byl v období 
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2009–2012 řešen na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. (dr. David 
Boukal, prof. Vlastimil Křivan).

Tento projekt kombinoval laboratorní a mesokosmové pokusy a matematické modelování, 
s cílem pochopit ekologické a evoluční procesy utvářející životní cykly a populační dynamiku 
dravého vodního hmyzu, v malých vodních nádržích bez ryb ve střední Evropě.

POSTICK – Post-graduate training network for capacity building to control ticks and 
tick-borne diseases (Post-graduální školící síť pro vytvoření kapacity pro kontrolu 
klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění). 

Spoluřešitelem projektu programu Marie Curie – ITN (školící sítě) je Parazitologický ústav 
Biologického centra AV ČR, v.v.i. (prof. Libor Grubhoffer).

Projekt POSTICK je mezinárodní projekt na vybudování sítě doktorských a magisterských stu-
dentů v oblasti klíšťaty přenášených nákaz. Do projektu řešeném v období 2009–2013 je za-
pojeno celkem 7 evropských vědeckých pracovišť (5 univerzitních, 1 výzkumný ústav a 1 
průmyslový podnik). V rámci projektu se řeší aktuální výzkumné problémy v oblasti klíšťa-
ty přenášených nákaz a jejich dalšího šíření. Cílem projektu je návrh nových strategií pro boj 
s klíšťaty, přenášenými onemocněními na základě znalostí o diverzitě patogenů, mechaniz-
mech jejich přežívání v hostitelích, imunomodulačních procesů s infekcí spojených a dynamice 
jejich přenosu a rovněž na základě identifi kace molekul na rozhraní hostitel-patogen-klíště, kte-
ré by mohly sloužit jako cíl pro návrh vakcín blokujících přenos patogenů. 

Ant Biodiversity – Ecology and evolution of ant communities in tropical ecosystems 
(Ekologie a evoluce mravenčích komunit v tropických ekosystémech).

Koordinátorem projektu programu Marie Curie – IOF (stáže ve třetích zemích pro evropské 
výzkumné pracovníky) je Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i., řešitelem 
projektu byl v období 2010–2013 dr. Milan Janda.

Projekt se zabýval komplexní studií ekologie a evoluce tropických mravenců na úrovni spole-
čenstev, druhů a populace. Multidisciplinární metodika umožňovala analýzu životního prostře-
dí, evolučních a geologických faktorů ovlivňujících rozmanitost a rozdělení mravenců v tropic-
kých nížinných ekosystémech.

PARAPOPGENE – Comparative genetic patterns in parasite populations and species: 
the search for structuring forces (Srovnávací genetické vzory populací a druhů parazitů).

Koordinátorem projektu programu Marie Curie – IOF (stáže ve třetích zemích pro evropské 
výzkumné pracovníky byl v období 2010–2013 Parazitologický ústav Biologického centra AV 
ČR, v.v.i., řešiteli M. I. Blasco a prof. Tomáš Scholz.
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Projekt se zabýval studiem toku genů a rozsahem genetické strukturovanosti parazitických 
druhů. K posouzení účinku klíčových proměnných historie života hostitelských stanovišť na ge-
netickou strukturu parazitických populací využíval srovnávání molekulárního přístupu v růz-
ných vývojových, ekologických a prostorových měřítkách.

RICYSTVACANT2010 – Exploring the salivary transcriptone of Ixodes ricinus, the 
Lyme disease vector in Europe and the potential role of its cystatins in pathogen 
(Zkoumání slinných transkriptonů klíštěte obecného (Ixodes ricinus), přenašeče lymské 
boreliózy v Evropě a potenciální role cystatinů v patogenu).

Koordinátorem projektu programu Marie Curie – RG (reintegrační grant) je Parazitologický 
ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i., řešitelem projektu je v období let 2010–2014 je M. 
Kotsyfakis.

Projekt se zabývá genomikou a proteomikou slin klíšťat.

JHRECEPTOR – Structure and function of the insect Juvenile hormone receptor 
(Struktura a funkce receptoru juvenilního hormonu hmyzu).

Koordinátorem projektu programu Marie Curie – RG (reintegrační grant) je v období 2012–
2015 Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, řešitelem projektu je prof. Marek Jindra.

Projekt se zabývá mechanismem působení juvenilního hormonu a jeho insekticidních analogů.

RNPnet – RNP structure, function and mechanism of action (RNP síť – pro strukturu, 
funkci a mechanismus účinku ribonukleoproteinů).

Spoluřešitelem projektu programu Marie Curie – ITN (školící sítě) je Biologické centrum AV ČR, 
v.v.i., (prof. Julius Lukeš).

Cílem projektu je propojení různých laboratoří, a tím umožnit multidisciplinární přístup k výzku-
mu ribonukleoproteinů.

Další projekty byly Evropské komisi předloženy v posledních výzvách programu, výsledky však 
do zpracování této části publikace nebyly známy.

IV.  Realizované mobility 
 – mobilita v Jihočeském kraji
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3. ERasmEm a RÁmCoVÝmI pRoGRamY moŽnostI nEkonČí
ERASMUS a Rámcové programy nejsou jedinými granty, které jsou k podpoře mobilitě 
studentů, doktorandů a vědecko-výzkumných pracovníků v jihočeském regionu využívány.

Studijní pobyty jsou rovněž fi nancovány prostřednictvím programu CEEPUS a v rámci meziuni-
verzitních dohod. Doktorandi a post-doktorandi mají možnost vycestovat prostřednictvím 
Programu SCIEX-NMS-Ch – Fondu na stipendia, který je součástí Programu švýcarsko-české 
spolupráce (úspěšným stážistou je např. D. Sojka z Parazitologického ústavu BC AVČR). 
Financování stáží umožňují i Finanční mechanismy – Norské fondy (úspěšným žadatelem je 
např. J. Urban z Ústavu komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod JU). Populárním 
dotačním titulem, jehož prostřednictvím získávají vědecko-výzkumní pracovníci zkušenos-
ti na zahraničním pracovišti je AKTION Česká republika – Rakousko. Program podporuje 
rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Ve výčtu do-
tačních titulů nesmíme opomenout ani Fulbrightovo stipendium, neboť i zde má jihočeský 
region svého úspěšného stážistu (D. Sojka – Parazitologický ústav BC AVČR).

Krátkodobá mobilita vědecko-výzkumných pracovníků je v současné době podporována 
prostřednictvím Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK). Oba tyto programy umožňují vědeckým pracovníkům zís-
kat zkušenosti na zahraničních pracovištích. V Jihočeském kraji jsou stáže financovány 
především prostřednictvím OP VK, a to prioritních os 2.3 a 2.4, které podporují rozvoj vědec-
kých týmů. Tyto krátkodobé stáže mohou být především pro začínající vědecké pracovníky 
prvotním impulsem k nastartování vědecké kariéry.

4. mobIlIta Z „DRuHÉ stRanY“
Podobně, jako je tomu ve většině regionů České republiky, i v Jihočeském kraji působí 
regionální kanceláře zajišťující služby pro studenty a vědce vyjíždějící i přijíždějící na stáže 
a studijní pobyty. Regionální kanceláře programu ERASMUS a EURAXESS CZ jsou sou-
částí Oddělení pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

V regionu působí i Mezinárodní studentský klub (MSK), který tvoří studenti Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích. Ti pomáhají zahraničním studentům, kteří působí na jihočeských 
akademických institucích v rámci mezinárodních programů, přizpůsobit se životu v naší zemi.

MSK zajišťuje pro zahraniční studenty mentory, kteří jim pomáhají zorientovat se v Českých 
Budějovicích či Kampusu Jihočeské univerzity. Mentoři také zahraničním studentům pomá-
hají s vyřízením potřebných formalit, jakými jsou například vyřízení studentské karty, 
průkazky MHD, SIM karty, pomáhají s návštěvou lékaře, či zorientovat se v okolí i při ná-
kupech. MSK se snaží zahraničním studentům zpříjemnit i volný čas, organizováním exkurzí, 
výletů a sportovních aktivit.
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5. RoZHoVoRY sE stÁŽIstY 

5.1. Mgr. Ludmila Oliveriusová 

Narodila se v roce 1983. V roce 2008 získala na Přírodově-
decké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
magisterský titul v oboru zoologie. V současné době zde po-
kračuje v doktorském studiu a zaměřuje se na etologii vyš-
ších obratlovců (savců). Využila možnosti absolvovat zahra-
niční stáž programu Erasmus.

Proč jste se rozhodla vycestovat na stáž v rámci programu 
Erasmus a podle jakých kritérií jste si vybírala pracoviště?
Téma mojí práce, kterým je výzkum magnetické orientace je 

v České republice poměrně ojedinělé. Na Přírodovědecké fakultě jsem s tímto výzkumem za-
čínala já v rámci své magisterské práce, takže jsem jednoznačně uvítala možnost zapojit se 
na tři měsíce do vědeckého týmu renomovaného zahraničního pracoviště. Pro svůj stu-
dijní pobyt jsem si vybrala Universität Duisburg-Essen v Německu, kde mají s výzkumem 
dlouholeté zkušenosti. V současné době patří tým profesora Burdy mezi nejúspěšnější 
pracoviště na poli výzkumu magnetické orientace. Měla jsem zde možnost získat potřeb-
né zkušenosti s výzkumem, který je velmi specifi cký, a naučit se i nové metody sběru dat 
a práce terénu.

Jaké byly vaše pocity po příjezdu na Universität Duisburg-Essen? Jak se k Vám chovali 
noví kolegové? Byla jste vhozena do vody a učila se plavat nebo se o Vás poctivě 
starali?
V první chvíli jsem samozřejmě pociťovala určité rozpaky a obavy. Což je asi přirozené, 
když se člověk ocitne v novém prostředí, navíc při běžné komunikaci jsem pociťovala i jazy-
kovou bariéru. Němčinu jsem se totiž začala učit až půl roku před odjezdem. Ale po prvním 
příchodu na moje nové pracoviště se všechny obavy naprosto rozplynuly. Kolegové byli 
od první chvíle nesmírně vstřícní a pomáhali mi i s vyřízením administrativních záležitostí. 
Velice rychle jsem si zvykla na novou zemi, město a i poněkud odlišné podmínky na pra-
covišti, než na jaké jsem byla na Přírodovědecké fakultě zvyklá.  

Máte pocit, že tento typ zahraniční stáže byl pro Vás pouze jedním ze způsobů, jak si 
zlepšit své jazykové dovednosti nebo můžete hovořit o odborném růstu?
Rozhodně mohu hovořit o odborném růstu. Dostala jsem úžasnou příležitost se posunout dál 
ve své práci a působit na renomovaném vědeckém pracovišti, které má za sebou řadu vědec-
kých úspěchů. Ale také možnost podívat se, jak se „dělá věda“ někde jinde, vidět jiný přístup. 
Samozřejmě jsem získala hodně zkušeností i do běžného života. Možnost vyzkoušet si na tři 
měsíce se „přestěhovat“ a žít v jiné zemi, působit na jiném pracovišti a s novými lidmi, mne 
posunulo i v mém osobním životě. 
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Mohou zkušenosti ze stáže ovlivnit to, jakým způsobem se bude v budoucnu ubírat vaše 
kariéra? Láká Vás akademické nebo vědecké prostředí?
Zkušenosti ze stáže určitě ovlivní mojí budoucí kariéru. Jednak z hlediska mojí současné prá-
ce, protože jsem získala cenné zkušenosti a kontakty s pracovištěm v Essenu. Začali jsme 
budovat vlastní vědecký tým složený v současné době z dalších diplomantů a chystáme 
i společné projekty s týmem v Essenu. Vědecké prostředí mě určitě láká. Zvláště současné 
možnosti v oblasti mobility vědeckých pracovníků.

Přispěly kontakty, které jste v zahraničí získala k další spolupráci se zahraničními part-
nery? Uvažujete o společném projektu nebo se hodláte v budoucnu na pracoviště opět 
vrátit?
Určitě. Je rozhodně rozdíl, když se s někým setkáte na konferenci, a když máte možnost spo-
lupracovat dlouhodobě a setkávat se každý den. Naše kontakty určitě neochladly a v sou-
časné době připravujeme společný výzkumný projekt. Do Essenu bych se v budoucnu vrátila 
ráda, pokud budu mít možnost. V podstatě se mi to i podařilo. Téměř přesně po roce jsem 
byla na tamější univerzitě na konferenci, a tak jsem se setkala i se svými bývalými kolegy. 
Setkání bylo velice vřelé nejen na profesní, ale i osobní úrovni.

I když se nevrátím přímo do Essenu, rozhodně bych si chtěla práci v zahraničí zopakovat. 
Díky Erasmu jsem získala velmi pozitivní jak odbornou, tak i životní zkušenost.
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5.2. Ing. Manuel Acosta, Ph.D.
 
Narodil se v roce 1970 v Alpujarra v Kolumbii. V roce 1995 
získal inženýrský titul v oboru lesnictví na univerzitě v Sankt 
Petěrburku v Rusku. V roce 2005 obhájil na Lesnické a dře-
vařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně disertační práci v oboru Ekologie lesa. V současné 
době pracuje jako vědecký pracovník v Centru výzkumu glo-
bální změny Akademie věd ČR, publikuje v domácích i zahra-
ničních odborných časopisech. Podílí se na řešení řady 
výzkumných projektů z oblasti environmentálních věd a glo-
bální změny.

Podle vašeho jména i krátké vizitky je zřejmé, že jsme si 
k povídání o mobilitě vybrali správně. 
Už od mládí mě lákala vidina studia v zahraničí. Sledoval jsem různé možnosti, a v té době nej-
lepší podmínky pro studenty z jižní Ameriky nabízely „bývalé socialistické státy“, jako Sovět-
ský svaz, Československo a Polsko. Snad proto, že Sovětský svaz byl považován za světovou 
velmoc, nakonec při mé volbě zvítězil. Navíc v Kolumbii v té době existoval ústav pro spoluprá-
ci v kulturní a vzdělávací oblasti mezi Kolumbií a tehdejším Sovětským svazem, který nabí-
zel stipendia pro magisterská studia, které se mi podařilo získat. V Rusku jsem nakonec po-
tkal i svoji budoucí manželku, se kterou jsem po ukončení studia přijel do České republiky.

Do České republiky Vás tedy přivedl hlas srdce? Bylo pro Vás obtížné se zde adaptovat 
a najít uplatnění ve vaší profesi?
Adaptace v České republice, po mnohaletém pobytu v Rusku, nebyla náročná. Znal jsem 
slovanskou mentalitu, kulturu a měl zde i dost přátel z Ruska. Co bylo těžké – najít uplatnění 
v oboru. Navíc jsem v té době ještě ani nemluvil česky. Při svých pohovorech na různých 
pracovištích jsem se na Univerzitě Palackého v Olomouci dozvěděl o existenci Ústavu 
ekologie krajiny AV ČR v Brně, kam jsem se šel ucházet o práci a byl jsem přijat.

Kde momentálně působíte a čím se ve své práci zabýváte?
Stále na stejné instituci, která se ale mezitím přetransformovala na Ústav systémové biolo-
gie a ekologie a později na Centrum výzkumu globální změny. Momentálně pracuji v Oddě-
lení toků látek a energií, kde se zabýváme vlivem skleníkových plynů na ekosystémy, jejich 
vzájemnými vztahy. Konkrétně já se zabývám kvantifikací skleníkových plynů v různých 
typech ekosystémů.

Jak jste se dostal k vědecké práci?
V podstatě podmínkou mého přijetí bylo to, že v co nejkratší době začnu postgraduální stu-
dium a tím se začnu i vědecky profi lovat. Do zaměstnání jsem nastoupil v zimě a v květnu po-
dával přihlášku na postgraduál. Prakticky jsem v té době začínal od nuly a vše se teprve učil. 
Rozdíl mezi teorií přednášenou na škole a praxí ve výzkumu byl v té době propastný a téma mé 
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práce bylo ještě novinkou. Dnes už přece jen, alespoň na některých školách, mají studenti 
větší možnosti dostat se ještě během studia ke kvalitní výzkumné práci.

Co Vám nejvíc vadí na vědecké  práci? Co se Vám na ní naopak nejvíce líbí?
Co nejvíce oceňuji na vědecké práci je osobní svoboda, i když to může znít jako klišé. Dále je 
to možnost dalšího růstu a vzdělávání. Mám příležitost setkávat se a spolupracovat s novými 
kolegy, získávat nové zkušenosti. Velkým bonusem této práce je i možnost cestovat a pozná-
vat práci a život v jiných zemích.
Co někdy může být trošku na obtíž je snad jen to, že vědecká práce je časově náročná  
a někdy na to doplácí rodina. Protože se věnuji experimentální práci zaměřené výhradně 
na výzkum v terénu, bývám často na několikadenních výjezdech, do toho se přidají ještě 
workshopy a konference. Často se jedná i o víkendy. Ale nechtěl bych, aby to vyznělo tak, 
že si stěžuji. Prostě manželka si za ty roky musela zvyknout.

Co Vás vedlo k tomu, aby jste odjel sbírat zkušenosti do zahraničí? Měl jste předem jasnou 
představu, kam by vaše kroky měly vést a hlavně, jak vaši stáž zafi nancovat?
Chtěl jsem se zase naučit něco nového, někam se posunout a zároveň se podělit o své zna-
losti a zkušenosti. Tak jsem se začal zajímat o to, jaké jsou možnosti stáží. Přitom jsem jako 
na jednu z možností narazil na program na podporu mobility Marie Curie. Když jsem si sám 
dělal žebříček zemí, kam bych nejraději vycestoval, na prvním místě byla Velká Británie. Bylo 
to hlavně proto, že jsou tam špičkové instituce zaměřené na environmentální výzkum a také by 
to byla možnost zdokonalit se v angličtině. 

Ale skutečnost byla trošku jiná…
Ano. V aktuálních nabídkách jsem bohužel na žádnou nabídku stáže v Anglii nenarazil. Ob-
jevila se však zajímavá možnost stáže v polské Poznani, která se plně shodovala s mojí spe-
cializací. Trošku jsem sice váhal, jestli Polsko je ta pravá země pro můj odborný růst. Věděl 
jsem, že v Polsku se začali problematikou toků v ekosystémech zabývat až o několik let pozdě-
ji než my. Navíc v České republice se dost lidí na Polsko dívá skrze prsty. Řekl jsem si ale, že 
pokud by stáž nebyla přínosem pro mě samotného, tak alespoň moje zkušenosti by někomu 

mohly pomoci. Poslal jsem svůj návrh projek-
tu s odborným životopisem a s vyjádřením zá-
jmu. A vyšlo to.  

Co Vás v Polsku příjemně překvapilo? 
Určitě to byla kvalitní infrastruktura – experi-
mentální stanice a jejich vybavení, dále pak 
kvalita projektu GREENFLUX, na kterém jsem 
pracoval. Projekt tvořili partneři z Polska, Ně-
mecka a Finska. Byl koordinován mým pra-
covištěm v Poznani a musím říct, že manažer-
sky byl zvládnutý skvěle a spolupráce všech 
partnerů šlapala jako hodinky. Co mě však 
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v Polsku překvapilo úplně nejvíc byl pracovní kolektiv, a to po pracovní i osobní stránce. Našel 
jsem tam spoustu opravdových přátel a rád na „polské období“ vzpomínám. Naštěstí mám ob-
čas možnost se s některými pracovně potkat na mezinárodních workshopech a jsem za to rád.

Pracoval jste v kolektivu polských kolegů nebo váš tým byl mezinárodní?
Většinu pracovního kolektivu tvořili Poláci, ale vzhledem ke koordinaci projektu GREENFLUX 
tady často pobývali a dojížděli kolegové z Německa a Finska. Dokonce jsem se tady 
po určitou dobu potkával i se svým nynějším šéfem, který tady byl na pozici experta.

Využil jste kontakty získané během stáže v Poznani v dalším profesním životě?
Ano, po ukončení stáže a projektu jsem dostal nabídku na pozici postdoka na Univerzitě 
v Helsinkách. To byla pro mě veliká příležitost a výzva, protože nabídka přišla přímo od  pro-
fesora Tima Vesaly, který je jednou z největších evropských kapacit v oblasti globálního sta-
novení uhlíku a byl v té době vedoucím Ekosystémového tematického centra celoevropské-
ho projektu ICOS. Během pobytu v Polsku jsme se spolu pracovně mnohokrát setkali, takže 
jeho nabídku jsem tak trošku chápal i jako ocenění své práce. V lednu 2011 jsme s rodinou 
odjeli na roční pobyt do Finska.

Můžete srovnat polské a fi nské akademické a vědecké prostředí?
Všeobecně se ví, že úroveň akademického a vědeckého prostředí v severských zemích 
patří k nejlepším na světě, a tento názor můžu jen potvrdit. Pominu-li naprosto špičkové vy-
bavení (nic lepšího v mém oboru na světě ani neexistuje) a infrastrukturu, tak oceňuji hlavně 
vstřícnost, přístup lidí k práci a jejich pracovní nasazení, a to bez ohledu na pracovní pozici. 
Z hlediska osobního života, považuji rok strávený s rodinou v Helsinkách za jedno z nej-
hezčích období. 

Předpokládám, že i po návratu do ČR vaše 
spolupráce se zahraničními pracovišti 
pokračuje. 
Je to tak. Po návratu z Finska jsem začal 
opět pracovat v CVGZ a zapojil se do výzku-
mu v Sekci ekosystémových analýz. Naše 
pracoviště se podílí na řešení již zmíněné-
ho projektu ICOS a nově také InGOS. I díky 
tomu, že se nám pomocí projektu OP VaVpI 
podařily vybudovat nové ekosystémové 
stanice, je naše role v projektech stále vý-
raznější. A mám-li být konkrétní, pokud jde 

o obě instituce, kde jsem působil, řeším společné projekty s prof. Olejnikem z Pozna-
ně a pokračuje i spolupráce s prof. Vesalou.
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5.3. Ing. Jan Urban, Ph.D.
 
Narodil se v roce 1978 v Chomutově. V roce 2005 získal titul 
inženýra v oboru Kybernetika a řídící technika, specializace 
Umělá inteligence, na Fakultě aplikovaných věd Západočeské 
univerzity v Plzni. Disertační práci v oboru Biofyzika obhájil 
v roce 2010 na Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Působí v Laboratoři aplikované sys-
témové biologie Ústavu komplexních systémů Fakulty rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Publikuje v domácích i zahraničních odborných časopisech, 
podílí se na tvorbě certifikovaných metodik a softwaru.

Působíte v Ústavu komplexních systémů, jakou pozici momentálně zastáváte?
Od září 2012 jsem nastoupil na pozici postdoka, tématem projektu je analýza multidimen-
zionálních dat. 

Čemu se ve své práci věnujete?
Věnuji se aplikací paradigmat teorie systémů v systémové biologii, v současné chvíli se  asi 
nejvíce zabývám teorii měření, konkrétně rozlišení, rozlišitelnosti, odlišitelnosti, přesnosti 
a správnosti měření, a to jak v hmotnostní spektrometrii, tak třeba i ve fluorescenční mikro-
skopii nebo v klasických fotografických měřeních. Dále spolupracuji s kolegy z laboratoře 
v oblastech zpracování a analýzy obrazu, multivariantní analýzy, informační entropie a frak-
tální dimenzionality.

Pracujete v akademickém prostředí, věnujete se současně vědě i výuce?
Převážnou část času strávím vědeckou prací a nezbytnou administrativou, vedle toho ovšem 
konzultuji s doktorandy, jsem momentálně školitelem studenta bakalářského studia, 
v červenci u nás každoročně probíhají letní školy, letos vedu pět studentů, míváme vysoko-
školáky, středoškoláky i cizince. Navíc nyní – od podzimního semestru přednáším Statisti-
ku na Ekonomické fakultě.

Můžete nám prozradit, jaké je postavení mladých lidí a doktorandů na vaší fakultě? Mají 
u vás ti, co se chtějí věnovat vědě, perspektivu nějaké trvalejší pracovní pozice?
Doktorandi na našem ústavu spolupracují na vědeckých projektech, mají své vlastní sou-
visející, provázané či přímo začleněné téma. Většinou mají možnost získat v rámci práce 
na projektu i částečný úvazek a ti schopní buď pokračují dále do světa nasbírat nějaké zku-
šenosti, případně u nás zůstávají.

Zejména mladí vědci jezdí na zahraniční pracoviště sbírat zkušenosti. Jak to bylo ve vašem 
případě? Využil jste již některý ze studentských programů, který tyto možnosti dává?
Během doktorského studia jsem v rámci Erasmu strávil téměř půl roku na Středošvédské 
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univerzitě v Sundsvallu, kde jsem se především přestal bát mluvit anglicky, zvykl si, na kul-
turně odlišné prostředí a zamiloval si Skandinávskou přírodu.

Kdy jste se rozhodl, vycestovat na dlouhodobou stáž? Měl jste představu o konkrétním 
pracovišti a hlavně způsobu, jak stáž zafi nancovat?
Že budu chtít strávit ještě delší dobu v zahraničí, jsem začal tušit již během svého studia 
ve Švédsku. My jsme krátce poté v rámci projektu spolupracovali s norským výzkumným 
ústavem potravinářským a akvakultury (Nofima) v Åsu, a právě jejich pracoviště jsem něko-
likrát navštívil. Absolvoval jsem zde kurz multivariantní analýzy, prezentoval některé své vý-
sledky, měřil v jejich laboratoří. V Norsku se mi líbilo ještě více než ve Švédsku, především 
lidé byli vřelejší, takže volba místa byla jasná, navíc bych nepřicházel do úplně neznámé-
ho prostředí a kolektivu. Tudíž v nejbližší výzvě po obhajobě disertační práce jsem zkusil 
podat žádost v rámci Marie Curii o výzkumný pobyt v Nofimě. Tato žádost ovšem nevyšla.

Co Vám tato zkušenost přinesla? Předpokládám, že jste se nevzdal a zkoušel to dál…
Zkušenosti z psaní žádosti Marie Curie jsem zrecykloval při podávání dalšího grantu, tento-
krát k Norskému výzkumnému výboru. Úspěšnost žádostí byla kolem třiceti procent a můj 
projekt byl vybrán k financování, takže jsem nakonec v Norsku strávil téměř rok.

Jaké byly vaše začátky v Norsku? Zvládl jste nezbytné formality, zajistil si bydlení… Bylo 
to pro Vás komplikované?
Norská byrokracie je naprosto minimalistická ve srovnání s tou unijní. Ubytování mi domluvil 
přímo výzkumák, dokonce se za mě zaručili kaucí. Měl jsem pronajatý domeček od jedné 
zaměstnankyně, na naše poměry možná trochu malý. Povolení k pobytu byla pouhá formalita. 
Člověk si našel nejbližší policejní stanici na internetu, vyplnil formulář a vybral si čas, kdy 
se dostaví osobně k předložení potřebných dokumentů. Ani nevyžadovali ofi ciální překlad. 
Automaticky mi potom přidělili lékaře, vyplňovali za mě daňové přiznání a podobně.

Jak byste charakterizoval tamní vědecké prostředí? Je založeno spíše na spolupráci 
mezi lidmi nebo je naopak příliš soutěživé?
V Norsku mě trochu zaskočila taková „komínová struktura“. Každé oddělení si jede v pod-
statě samostatně, předávají si pouze mezivýsledky, ale už ne některé potřebné informace 
o původních datech nebo měření. Právě v období, které jsem tam strávil, začínali s projek-
tem, který měl za úkol zvýšit komunikaci a spolupráci mezi odděleními, na kterém jsem měl 
také možnost se podílet. Norská společnost je velice homogenní, což znamená, že i v pří-
padě, že jste naprosto neschopní, ostatní vás podrží a snaží se najít něco, co by vám sed-
lo. Na druhou stranu, pokud vynikáte, ostatní vás zase stahují dolů.

Co Vám tato stáž dala?
Především jsem měl možnost konzultovat své znalosti a nápady s dalšími kolegy a porov-
nat jejich styl práce. Ve Skandinávii se spěchá mnohem méně než u nás, a přesto se stih-
ne více práce za stejný čas. Rád bych si trochu z tohoto přístupu uchoval i do budoucna. 
Určitě jsem si opět zlepšil komunikaci v angličtině a naučil se řešit nepředvídatelné situace 
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v zahraničí. Rozšířil jsem si své odborné 
znalosti, především v multivariantní ana-
lýze a naučil se některé odlišné metody 
k analýze dat. Nejsilnější asi bylo to, že 
jsem se během stáže rozepsal a publi-
kačně si polepšil.

Jak to bylo po vašem návratu ze stáže?
Návrat do Čech byl trochu šok. Norsko je 
asi nejdražší země na světě, ovšem za vy-
sokou cenu si kupujete také vysokou 
kvalitu. Zde právě v době návratu řádi-
ly různé potravinářské aféry. Opravdu se 
mi stalo, že jsem vešel do supermarke-
tu a zase odešel, bez nákupu, ale za to 
se zjištěním, že neprodávají nic, co bych 
byl ochoten jíst. Teď už se situace tro-

chu zlepšila, nebo jsem se opět adaptoval, i když do supermarketů stále nechodím. Dalším 
„kulturním šokem“ byl nárůst administrativy. Vyplňujeme příliš mnoho zbytečných papírů. Ji-
nak bych řekl, že u nás vládne lepší komunikace mezi odděleními, i když je to spíše o lidech 
než systémové. Dlouho jsem hledal bydlení, takže návrat nebyl zrovna příjemným obdobím.

Objevily se časem i další možnosti výjezdu do zahraničí? 
Ano, řekl bych, že se svým způsobem otevřely další dveře, nebo přesněji řečeno, já jsem 
začal být schopen je vidět. Byl jsem od té doby asi měsíc na University of California, Irvi-
ne a měsíc na Universität Wien. A určitě se ještě někam podívám. Řekl bych, že možností je 
ještě spousta.

Jakou roli hrály zahraniční stáže ve vaší kariéře? Co to pro vás znamenalo, kam vás to 
posunulo?
Nezanedbatelnou roli jistě hrají osobní kontakty, které jsem navázal s kolegy v zahraničí, mů-
žeme přemýšlet o společných projektech, pokračovat ve spolupráci, pracovat společně 
na problémech a společně publikovat. Člověk se více cítí být součástí nějaké širší vě-
decké komunity. Získá i jistý nadhled, protože má zkušenosti z různých přístupů k řešení 
konkrétního problému. Doma se zase může podělit s kolegy o některé získané znalosti. 
Rozhodně to funguje i jako jakési nakopnutí, začnete svou práci srovnávat se širším počtem 
kolegů, jste možná motivovanější.
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5.4. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.
 
Narodil se v roce 1975 v Ostrově. V roce 1999 získal magis-
terský titul v oborech genetika, molekulární biologie a imuno-
logie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
V roce 2003 ukončil na Biologické fakultě Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích doktorské studium v programu 
molekulární a buněčné biologie a genetika. Publikuje v do-
mácích i zahraničních odborných časopisech, je držitelem 
Ceny Barbary Burgess za postdoktorský výzkum na Kaliforn-
ské Univerzitě v Irvine.

Dobrý den Tomáši, zdravím Vás do amerického Stanfordu, 
kde momentálně pobýváte na stáži …

Dobrý den, já zdravím do Čech, po kterých se mi už malinko stýská, ačkoliv si tady nemohu 
vůbec stěžovat.

K vašemu pobytu ve Stanfordu se určitě ještě vrátíme, začněme ale pěkně od začátku. 
Vystudoval jste velice zajímavý a určitě perspektivní obor, čemu konkrétně se ve své 
práci věnujete?
Pracuji s octomilkou, což je velice užitečný modelový organismus. Používám ji pro zkou-
mání biologických problémů, které mohou být zajímavé i pro lidskou medicínu, ale začít 
je zkoumat u člověka by bylo výrazně složitější. Momentálně mě zajímá, jakým způsobem 
se kontroluje přísun energie pro imunitní odpověď, a octomilky mi v tom hodně pomáhají. 

Vzdělávat se, „být v obraze“, získávat zkušenosti na významných pracovištích, to všechno 
patří k vaší profesi. Kdy poprvé jste se rozhodl vycestovat na zkušenou do zahraničí?
Po dokončení magisterského studia v Praze před 14 lety. Moje první cesta vedla do Spojených 
států na University of California v Irvine.

Jaké byly vaše první pocity po příletu za „velkou louži“? Co Vás nejvíce překvapilo?
No, měl jsem oči navrch hlavy, tenkrát to pro mě byla „obrovská“ věc. Ne sice hned, ale 
časem mě asi nejvíce překvapila absence nedůvěry mezi lidmi, kteří se neznají – nikdo 
si tu nepotřebuje všechno desetkrát ověřovat. Podvádět a zneužívat důvěru se tu prostě 
nenosí a hlavně nevyplácí. Ne že by to tu bylo dokonalé, ale ten kontrast oproti nám, je 
opravdu výrazný.

Jak Vás přijali kolegové?
Tak jak je tu všude zvykem – velmi otevřeně, přátelsky. Časem jsem sice pochopil, že 
za tímto všudypřítomným, velmi vřelým přijetím, nemohu pokaždé hledat pozdější hlubší 
přátelství. Ale první kontakt je tu skoro vždy velmi otevřený a příjemný. Lidi se tu na sebe 
prostě nemračí.
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Jak na Vás působilo pracovní prostředí?
V oboru, ve kterém se pohybuji, to už tenkrát zase nebyl tak velký rozdíl. Ale spousta věcí 
funguje mnohem pružněji a efektivněji, což také hodně souvisí s tou zmiňovanou důvěrou.

Vědecká stáž v Irvine pro Vás patrně byla velmi pozitivním „zážitkem“, na stejné 
pracoviště jste se později ještě jednou vrátil….
Člověk se v každém případě rozkoukal po světě a v Irvine jsem se naučil pracovat s octo-
milkou a zjistil jsem, že je to přesně to, co jsem hledal. Nabízela neuvěřitelné možnosti ex-
perimentování a velmi kreativních přístupů. V Irvine bylo poměrně dost lidí, kteří ji využíva-
li, a tak bylo hodně příležitostí se ledacos naučit. 

Měl jste příležitost a našel jste si čas poznat Ameriku i z jiné, než pracovní stránky?
Hned po prvním roce svého pobytu jsem měl pocit, že znám blízké i vzdálenější okolí více, 
než většina lidí, kteří tam žili. Každý volný den (schválně neříkám víkend) jsme někam jezdili. 
Často jsme ráno zaběhli do laboratoře „vybrat“ octomilky, pak jsme odjeli na celý den lézt 
po skalách (i přes dvě hodiny jízdy autem od Irvine) a večer se pak znovu zastavili v labo-
ratoři „dovybrat“ zbytek octomilek.

Můžete s odstupem času říci, co 
Vám tato stáž dala? Byl pro Vás 
pobyt v laboratoři prof. Bryanta 
určitým mezníkem ve vaší kariéře?
Určitě nasměroval mou vědeckou 
dráhu, tam jsem se s octomilkou 
setkal poprvé, takže svým způsobem 
mezníkem byl. Také jsem poznal, 
jak se dělá věda venku, v čem 
jsou rozdíly a mohl jsem si v hlavě 
srovnat, kde se skutečně cítím 
doma, a zda jsem ochotný kvůli 
tomu něco slevit, a jak moc – už 
nemusím bojovat s pocitem, jestli 
by nebylo lepší pracovat a žít  
jinde.

Předpokládám, že ani po návratu do ČR, kde jste se v roce 2006 stal odborným asisten-
tem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a současně 
vedoucím laboratoře modelování lidských onemocnění na octomilce, vaše spolupráce 
se zahraničními pracovišti neskočila. Podílel jste se s bývalými kolegy na řešení projektů 
a na publikování?
Přál bych si, aby ta spolupráce byla intenzivnější. Až později se mi podařilo navázat nové 
spolupráce v zahraničí a teď už to začíná být lepší. Nicméně se mi tak trochu podařilo 
uzavřít kruh, který započal před více než 25 lety šéf laboratoře v Irvine – Prof. Peter Bryant, 
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se kterým jsme stále dobří přátelé – a nedávno jsme spolu opublikovali práci na octomilčím 
modelu rakoviny.

Zajímal jste se i dále o možnosti, jak vycestovat a rozvíjet svou vědeckou kariéru?
Několik prvních roků mě zaměstnával rozjezd mé laboratoře na Jihočeské univerzitě natolik, 
že mi na mysl výjezd do zahraničí ani nepřišel. Ve chvíli, kdy se věci trochu usadily, mě to ale 
napadalo čím dál častěji. A popravdě jsem cítil, že bych to profesně velmi potřeboval, pokud 
jsem neměl ustrnout na místě. Moje předchozí postdoktorská stáž byla přece jen dost krátká 
a hodně zkušeností mi chybělo.
 
Čím Vás oslovila možnost vycestovat díky programu Marie Curie? 
No už jen tím, že existovala – ta nabídka možností není zase tak veliká – a navíc podmínky, 
včetně finančních, byly jedny z nejlepších. 

Byla pro Vás příprava projektu administrativně náročná?
Příprava nebyla výrazně náročnější, než většina jiných grantových žádostí, v některých 
ohledech trochu jiná, ale realizace po té, co jsem projekt získal, ta již náročná byla opravdu 
hodně.

Program Marie Curie podporuje nejen mobilitu a profesní růst vědeckých pracovníků, ale 
umožňuje vycestovat i rodinným příslušníkům. Byla i tato skutečnost pro Vás důležitá? 
Byl pro Vás doprovod rodiny do zahraničí jednoznačnou volbou?
To v každém případě. To byl zřejmě jeden z nejdůležitějších faktorů, proč jsem usiloval prá-
vě o tento typ programu.
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Dny před odjezdem do Stanfordu, kde nyní, jak už jsem zmínila v úvodu pobýváte, byly 
patrně hektické. Bylo pro Vás náročné vše zkoordinovat? Myslím tím – vyřešit veškerou 
administrativu ve vztahu k Přírodovědecké fakultě JU i k novému pracovišti, běžnou 
administrativu či otázku bydlení?
Když jsem jel do USA poprvé, tak jsem si prostě zabalil batoh. Teď, když už je člověk 
někde usazený, má rodinu, vlastní laboratoř a vědecký tým, závazky na fakultě, tak 
je to úplně něco jiného a těch věcí, které bylo třeba zařídit, jak v ČR, tak v USA, bylo 
opravdu hodně. A bohužel tomu nepomohla poměrně náročná administrativní imple-
mentace projektu na české straně. Tohle je absolutně nejslabší článek těchto projektů. 
Doufám, že se to časem zlepší a nebude si muset člověk sám vše zařizovat a zjišťovat. 

Všechno dobře dopadlo, jak se Vám vede?
Je to tu skvělé po všech stránkách. Věnuji se skoro výhradně bádání a učení se spousty 
nových věcí, mohu se soustředit víceméně jen na svou práci, a to na jedné z nejlepších 
univerzit ve státech. Navíc jsem v jednom z nejhezčích míst USA – kousek od úžasného 
San Francisca a především od nádherné přírody Yosemitského národního parku a obec-
ně hor Sierra Nevada, kde trávíme hodně času. Pro rodinu je to také zkušenost k neza-
placení a navíc se naučí anglicky tím nejlepším možným způsobem.
Pokud jde o pracovní stránku, plní stáž vaše očekávání? 
Rozhodně. Naučil jsem se, co jsem potřeboval a stále v tom pokračuji. Zároveň jsem zde 
za rok udělal stejně práce, jako bych v Čechách dělal několik let. A myslím, že jsem koneč-
ně našel ten svůj větší biologický problém, který mě zaměstná opravdu na dlouho.

Určitě se shodneme na tom, že čas běží velmi rychle… Plánujete už teď své další 
aktivity a působení po ukončení stáže ve Stanfordu ?  
Minimálně rok po svém návratu již mám naplánovaný. Je to součást reintegrační části pro-
jektu, při které bych měl přivézt zpět do Evropy získané znalosti a aplikovat je tam. Už teď 
vím, že práce budu mít až nad hlavu. A jak jsem zmínil před chvílí, získané zkušenosti bych 
rád využil na rozjezd nového, mnohem širšího projektu. Už se mi také hlavou honí několik 
nápadů, inspirovaných místní univerzitou, jak zase o kousek dál posunout své učitelské 
aktivity na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Vím, že tenhle náboj bude třeba 
využít co nejdříve po návratu.
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5.5. RNDr. Daniel Sojka, Ph.D.
 
Narodil se v roce 1978 v Sokolově. Od roku 1996 studoval 
na Biologické (dnešní Přírodovědecké) Fakultě Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích, kde v roce 2007 získal titul dok-
tora přírodních věd a obhájil disertační práci v oboru genetika, 
buněčná a molekulární biologie. Jeho vědecká kariéra je spo-
jená s výzkumem klíšťat a jimi přenášených nemocí na Parazi-
tologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, kde 
působí již od svého bakalářského studia a pod jehož hlavičkou 
publikuje ve významných zahraničních vědeckých časopisech. 
Ve volném čase působí jako autor a interpret ve dvou česko-
budějovických hudebních skupinách Road Work a Pampali-
ni Funky Jam.

Můžete nám na úvod prozradit, jaký je váš obor a čím se zabýváte? 
Já se snažím používat veškeré v současnosti dostupné metody (především molekulární bio-
logii a biochemii, ale nejen ty) ke studiu toho, jakým způsobem funguje metabolismus klíšťat, 
proč se tak dobře množí v přírodě na celém světě a proč přenáší tolik různých onemocnění. 
Primárním cílem je porozumění jejich fyziologii a metabolismu v rámci vývoje celé skupiny 
členovců Chelicerata (Klepítkatců). Sekundárním cílem je i možnost využití (aplikace) těchto 
nově nabytých znalostí v boji s těmito parazity a jimi přenášených nemocí zejména ve for-
mě nových vakcín a účinných chemikálií. Tento tzv. aplikovaný výzkum provádíme ve spolu-
práci s partnery z komerční biotechnologické sféry.

Jak jste se vlastně dostal ke vědě?
Na gymnáziu jsem vzhledem k rodinné tradici inklinoval k přírodním vědám a s cílem po-
máhat lidem, jsem měl v plánu studovat medicínu. Někdy kolem maturity, když už jsem měl 
podané přihlášky na lékařské fakulty, jsem si ale uvědomil obří odpovědnost a v té době 
tomu neodpovídající ohodnocení mladých lékařů v Čechách. Ačkoliv jsem nikdy nebyl tím 
klasickým biologem, s potřebou znát všechny rostliny latinským jménem a chovat doma 
od pavouků k opicím cokoliv, pochopil jsem možnosti molekulární biologie a biochemie. 
V té době jsem se na základě doporučení několika předchůdců ze Sokolovského gymná-
zia rozhodl studovat Biologickou fakultu JU s tím, že se díky tomuto vzdělání budu moci 
zpětně dostat k medicíně na úrovni např. diagnostiky, ale zároveň budu mít i další možnosti, 
např. ve forenzní genetice, farmacii nebo základním výzkumu. 

K vědě jsem se dostal tím, že Biologická fakulta vznikla jako elitní vysoká škola bytostně při 
ústavech AVČR v Českých Budějovicích, dnes spojených v Biologické centrum. Od druhého 
ročníku jsem začal pracovat na oddělení Parazitologického ústavu, které se zabývalo klíšťa-
ty. Tehdy ho vedl dnešní rektor JU, prof. Libor Grubhoffer. Z tohoto oddělení později vzešla 
naše dnešní laboratoř, pod vedením Dr. Petra Kopáčka. 
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Plánoval jste od samého začátku kariéry svůj profesní rozvoj na zahraničních pracovištích?
Popravdě, nejsem ani šachista ani prognostik, ale řekl bych, že od určité doby jsem s tím 
počítal. V bakalářském a magisterském studiu jsem přemýšlel o budoucnosti asi spíše 
jako např. farmaceutický reprezentant a muzikant ve volném čase. V zahraničí jsem poprvé 
na delší dobu byl na studentské brigádě v rámci programu WORK and TRAVEL USA (5 mě-
síců v roce 2000), což bylo v té době dost ojedinělé a přesto to považuji za jedno z nejlep-
ších rozhodnutí v mém životě. Po zopakování v roce 2003 jsem se proto nebál vyrazit  v roce 
2005 na první vědeckou stáž v rámci mého doktorského studia na University of California 

San Francisco (UCSF), ze které se bě-
hem následné doby rozvinula pro mne 
zcela zásadní a dodnes trvající spolu-
práce. Hodně mi v začátcích pomohl 
kolega Honza Dvořák, tehdy doktorský 
absolvent z PřF UK, který ve stejné labo-
ratoři začínal svůj několikaletý postdok-
torský pobyt. 

Kdy jste se rozhodl, že pro získání 
zkušeností na zahraničním pracovišti 
využijete právě prestižní Fulbrightovo 
stipendium?
Víte, ono to je jako ve sportu, například 
ledním hokeji. Já jsem se nijak rozhodo-
vat nemusel, ono to nějak vyplyne ze si-
tuace a pochopíte, že z mnoha důvodů 
je lepší si občas zahrát nějakou „lep-
ší ligu“, i když to bývá náročné atd. Již 
moje předchozí pobyty byly hrazeny for-
mou nějakého stipendia – fellowshipu, 
a to např. ze soukromých zdrojů rodiny 

Sandlerových nebo z mého grantu FRVŠ. Já jsem v programu Fulbright-Masarykova stipen-
dia, určenému k získání prvotních zkušeností v USA, diky předchozím dlouhodobým poby-
tům v USA, fi guroval původně jako náhradník. Poté se ale našly prostředky a nakonec jsem 
s nějakým zpožděním vycestoval téměř na celý rok 2009. V té době šlo o pokračování spo-
lupráce na studiu trávicích enzymů klíštěte, tedy molekul, jejíchž pomocí klíšťata přežívají  
a hlavně se rozmnožují z nasáté krve, pro ně jediného zdroje energie a živin.

Bylo obtížné stipendium získat? Pokud porovnáme počet zájemců o stipendium a počet 
úspěšných žadatelů, můžeme mluvit o velkém přetlaku? 
Tak především by bylo asi dobré uvést, že těch Fulbrightových programů je hned několik 
a mají různé zaměření. Já jsem absolventem Fulbright-Masarykovo stipendia určeného vě-
deckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a současně 
také, podobně jako Masaryk, aktivními v občanském nebo veřejném životě. Fulbrightova 
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komise posílá ročně na americké univerzity, včetně Harvardu a dalších nejprestižnějších 
institucí, zhruba dvacet českých studentů.

Výhodnost Fulbrightova programu spočívá v tom, že se jedná o společný česko-americký 
program, kdy zhruba třetinu rozpočtu Fulbrightovy komise platí česká vláda, ovšem dvě tře-
tiny hradí vláda americká. Neznám přesné statistiky, ale pro případné zájemce je většina 
informací snadno dohledatelná na stránkách www.fulbright.cz nebo vám je jistě ochotně 
sdělí na požádání na některém kontaktní emailové adrese či telefonu.

Jak probíhala vaše stáž v USA? 
Já jsem asi trochu výjimka tím, že jsem šel do prostředí, které jsem v té době již relativně 
dobře znal. Stručně se to dá po-
psat jako neuvěřitelná spousta
práce a občas nějaký camping 
v národním parku o víkendech 
či  dovolené. Na 4 měsíce za 
mnou přijela moje snoubenka, 
k terá  využ i la  možnost  s táže 
v rámci jejího Ph.D. studia jako
dobrovolník v laboratoři na UC 
Berkeley.  

Jaké bylo pracovní tempo
na tamním pracovišti?
Tempo bylo vyčerpávající, ale už 
i u nás, tedy alespoň na Parazi-
tologickém ústavu BC AVČR 
to dnes funguje dost podobně. 
Snad jen tím, že člověk je vyta-
žen z běžného sociálního kontextu, pracuje většinou déle, protože jinak nemá vedlejší zá-
jmy. V tom je asi částečně i smysl postdoc stáží a přínos pro druhou stranu – vašeho za-
městnavatele.  

V čem je podle Vás rozdílné české a americké akademické prostředí? 
Nevím, jestli to snese porovnání. Americké akademické prostředí je hodně široký pojem. Je 
tam spousta institucí různých úrovní. Je to velká země. Jak se ukazuje, nelze smyslupl-
ně porovnat ani instituce v rámci ČR, tudíž vám těžko odpovím. University of Californa San 
Francisco (UCSF) zaměstnává několik nositelů Nobelovy ceny a má řádově jiný rozpočet 
než jakákoliv instituce v ČR.

Navíc se nachází v prostředí, kde fungují další dvě velké University (Berekeley, Stanford) 
a spousta biotechnologických fi rem. Na pozadí toho všeho je oblast San Franciské záto-
ky tzv. „Bay area“ plná špičkových umělců a tvůrců z filmové, hudební, literární a výtvar-
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né branže. Žije tam spousta počítačových expertů a inovátorů, jako třeba zakladatelé (pozn. 
doufám, že nedělám reklamu) Applu, Googlu a Facebooku. Je to velmi specifi cké prostředí 
ve vnitrostátním americkém i globálním měřítku.

Co vám přinesl tamní pobyt? Můžete říct, že byl jedním z důležitých bodů vaší vědecké 
kariéry?
Tak určitě... . Ne že by mi něco tamní pobyt přinesl na podnose, ale pomohl mi k další vě-
decké kariéře tím, že jsem viděl jak se dají dělat věci tak, aby měly smysl. Pochopil jsem, jak 

může vzniknout spontánní třeba 
i mezioborová spolupráce (publi-
koval jsem např. pokusy domluve-
né jako vedlejší produkt zahradní 
„grilovačky“ několika kamarádů 
z různých vědeckých disciplín). 
Snad jsem získal i větší povědomí 
o relativní kvalitě vědeckých pro-
jektů a výstupů, která je zásadní 
pro uznání vaší práce světovou vě-
deckou komunitou, a ne v ČR to-
lik nesmyslně propagované kvan-
tity vědeckých výsledků, sloužící 
mnohdy jen jako „tuning“ životopi-
sů lidí, kteří si na množství nepod-
statných vědeckých sdělení po-

stavili kariéru v rámci ČR, a proto absurdní „kafemlejnky“ s křikem propagují. Zajímavé je 
také trochu blíže nahlédnout na reálné funkční propojení univerzitního akademického pro-
středí a biotechnologických firem v rámci SF Bay Area (Genentech apod.). Ne, že bych byl 
expert v této oblasti, to zajisté ne, ale minimálně mám snad více jasno v názorech na někte-
ré minulé a současné záměry ohledně aplikovaného výzkumu v ČR vyprodukované v nej-
lepším případě z neznalosti, v horším z nějakého osobního komplexu z akademického pro-
středí a v nejhorším snad z vidiny vlastního prospěchu. 

Asi bych měla zmínit, že náš rozhovor vedeme korespondenčně. Momentálně jste k za-
stižení ve Švýcarsku na University of Geneva, kde již desátým měsícem působíte díky 
Programu SCIEX – NMSch – Fondu na stipendia, který je součástí Programu švýcarsko-
české spolupráce. Pokusit se  získat toto stipendium jste se rozhodl impulsivně nebo jste 
již nějaký čas přemýšlel o dalším výjezdu do zahraničí?
O tomto programu jsem se dozvěděl jen několik týdnů před fi nálním termínem podání při-
hlášky. Laboratoř prof. Soldati-Favre jsem již dlouhou dobu obdivoval, a tudíž pokusit se vy-
užít skvělé příležitosti, kterou program SCIEX nabízí, byla skoro povinnost. Oni sice na rozdíl 
ode mne pracují na jednobuněčných parazitech kmene Apicomplexa, především Toxoplas-
mose a malariálních Plasmodiích, mají ale vypracovaný důmyslný systém vypínaní a zapína-
ní genů, jejich značení a sledování změn v buňce a v průběhu životního cyklu. My bychom 
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rádi v budoucnu studovali klíšťaty přenášené Babesie, které jsou malárii příbuzné a jsou ros-
toucím problémem, jak v živočišné výrobě, tak i jako onemocnění člověka. Mým úkolem je 
se naučit používat jejich technologie a poté je zavést pro studium Babesiíí na Parazitolo-
gickém ústavu. Do budoucna bychom rádi měli model Klíště-babesie–savec/hostitel a stu-
dovali specifické molekulární interakce přenosu. Stejně jako trávení klíšťat by to bylo velmi 
zajímavé i pro aplikace ve formě např. nových anti-babesiálních vakcín pro hospodářská 
zvířata – zájem ze strany farmářů je obrovský.

Bylo vyplňování formulářů a příprava projektu administrativně náročné? 
Samotný projekt vůbec ne, horší je komunikace s kantonálními úřady a univerzitou. Švý-
carská záliba v byrokratických procedurách je pověstná. Navíc, ve frankofonní části jsou 
všechny formuláře ve francouzštině, kterou bohužel neovládám. Ženeva je sice multikul-
turní město, většina úředníku však anglicky nehovoří nebo jen velmi špatně. To se musím 
přiznat, že mě poměrně zaskočilo.

A co samotný příjezd do Švýcarska? Jako zkušený stážista jste se o veškeré nezbytné 
formality postaral sám nebo Vám pomohly rady kolegů (popř. využil jste pomoci nějakého 
oddělení na univerzitě, či agentury na podporu mobility)?
Těch nezbytných formalit bylo a je na můj vkus až přespříliš, ale nějak se to zvládlo. Že-
neva je hlavně v centru poměrně hezké město, ale díky různým veřejným a finančním 
institucím a omezeném prostoru je dost specifické. Je prakticky nemožné sehnat vlastní 
solidní bydlení a vše je dost drahé. Co se týče agentur na podporu mobility, připadá mi, 
že peníze vynaložené na některé jejich zaměstnance jsou zřejmě naprosto vyhozené. Ne-
dělají ani elementární servis – odpověď na email. A když jim zavoláte na telefon, pošlou vás 
od čerta k ďáblu, jen aby se vás rychle zbavili. Naštěstí jsem z USA zvyklý se sám o sebe 
postarat. Přesto mi bylo divné, proč jsem od organizátorů SCIEX programu dostal pro-
spekty s několika adresami na nejrůznější „pomocníky“ s bydlením a podobně. Stejně jsem 
pochodil i na příslušných odděleních na univerzitě. To je rozdíl oproti Fulbrightu. Tam 
vám nikdo neslibuje přímou pomoc a také s ní nepočítáte. Mě osobně je to sympatičtější. 
V Ženevě bydlím od začátku v krátkodobých pronájmech a vzhledem k okolnostem jsem 
rezignoval na vlastní bydlení. Pracovní povolení, o které jsem žádal již měsíce před pří-
chodem, jsem dostal až po 5 měsících od nástupu, tedy prakticky v půlce pobytu. Prý je 
to standardní postup, přitom bez pracovního povolení můžete na vlastní byt (pronájem) 
prakticky zapomenout. 

Můžete nám prozradit, jaké je složení vašeho týmu? Pracujete výhradně se švýcarskými 
kolegy nebo je tým mezinárodní?
Moje hostující laboratoř profesorky Soldati-Favre patří bezesporu ke světové špičce v oblas-
ti molekulární biologie parazitů s orientací na kmen Apicomplexa, a konkrétně Toxoplasmu 
gondii a malárii způsobující plasmodia. Už z té globální podstaty je nutně především mezi-
národní. Kromě Francouzů a Švýcarů tam pracují i lidé z Austrálie, USA, Velké Británie, 
Afriky, Východní Evropy, ...
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Práce a časové vytížení jsou bezesporu náročné, najdete čas i na přátelská setkávání 
mimo pracovní dobu? 
V rámci skupiny ve Švýcarsku příliš ne, v tom je rozdíl oproti USA a hlavně ČR. Je to spíše 
výjimečně. Ale to může být specifi kum pouze naší laboratoře a nemusí to tudíž platit obecně.

Délka výzkumného pobytu pro post – doktorandy je maximálně 18 měsíců. Plánujete již 
nyní svou další profesní budoucnost? Nabízí se Vám díky kontaktům získaným na stáži 
další možnosti působení v zahraniční nebo plánujete návrat do ČR a využití svých kontak-
tů a zkušeností při řešení mezinárodních projektů?
A zase jsme u toho sportu, třeba hokeje... Dnešní věda je více než kdy předtím naprosto glo-
bálně fungující systém institucí a univerzitních pracovišť. Ačkoliv mám domov velmi rád a rád 
bych pracoval zde v Čechách na svých vlastních projektech a myšlenkách, pokud to nepůjde, 
nemám problém „válet“ za jiný tým a nezáleží až tak na konkrétním místě. Půjdu tam, kde se 
mi bude dobře pracovat a budu mít pocit, že mohu dostatečně přispět svým dílem ke spo-
lečnému úspěchu, a kde mě samozřejmě alespoň relativně dobře ohodnotí. S mezinárodním 
financováním nejen počítám, ale začínám na něj spoléhat. Asi není novinkou, že v Če-
chách začíná být s malou úspěšností v panelech Grantové agentury dost těžké zůstat 
alespoň dobrým vědcem v mezinárodním srovnání. Může být i hůř vzhledem k ekonomicko-
-politické situaci, ale třeba také vůbec ne.

6. sHRnutí kapItolY IV
Ze stručné prezentace zkušeností s mobilitou v Jihočeském kraji je zřejmé, že mobilita 
vědecko-výzkumných pracovníků, doktorandů i studentů se stává jedním z fenoménů dneš-
ní doby. Od prvních zkušeností získaných v rámci studentských výjezdů či doktorandských 
stáží se postupně pro řadu vědecko-výzkumných pracovníků může mobilita stát i jejich životní 
šancí. Je však třeba využít všech možností, které dnešní doba pro mobilitu a profesní růst 
výzkumníků v různých fázích jejich kariéry nabízí. Pomoci orientovat se v nabídce jednotli-
vých programů a zprostředkovat předávání zkušeností by mělo být příspěvkem Regionální 
kontaktní organizace jižní Čechy – ERA.

Foto: archív L. Oliveriusová, M. Acosta, J. Urban, T. Doležal, D. Sojka
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Náplní praktické části publikace je provedení experimentu – pro naše účely vybraný stu-
dent, doktorand působící na Fakultě strojního inženýrství v Brně, plánuje v rámci svého vý-
zkumu vycestovat do zahraničí. Experiment probíhá v druhé polovině roku 2013 – zohled-
ňuje současné možnosti a představuje výhled na rok 2014. Cílem naší práce je vybrat 
relevantní dotační titul, resp. tituly a následně doktorandovi pomoci se zpracováním žádos-
ti (či žádostí) o podporu mobility. V případě úspěchu experimentu by výsledkem mělo být 
vycestování doktoranda na vybrané pracoviště. Je však potřeba upozornit na fakt, že se 
skutečně jedná pouze o experiment a samotné vycestování doktoranda tudíž není pod-
mínkou naší práce.

V rámci této kapitoly představíme vybraného doktoranda, jeho výzkum a vybrané zahraniční 
pracoviště. Dále budou představeny relevantní dotační tituly, a popř. při úspěšném výběru 
dotačního titulu, postup při podávání žádosti o podporu mobility. 

Dále počítáme s uvedením námi 
vytvořeného blogu s názvem Fe-
nomén mobilita (více o blogu 
v samostatné kapitole), na který 
bude doktorand přispívat, a kte-
rý bude sloužit jako informační 
zdroj pro další zájemce z řad 
vědecko-výzkumných pracovní-
ků o vycestování do zahraničí. 

Obecně lze konstatovat, že nedo-
statečná informovanost vědecko-
-výzkumných pracovníků může 
způsobovat strach z vycestování 
a zapojení se do mezinárodních 
vědeckých projektů. Tato část 
publikace slouží jako praktický 
příklad a současně budeme for-
mou blogu předávat zkušenosti 
s výjezdem do zahraničí a rozši-
řovat povědomí o naší poraden-
ské činnosti.

1. Medailonek
doktoranda 
Pro naše účely jsme vybrali dok-
toranda působícího na Fakul-
tě strojního inženýrství Vysoké-
ho učení technického v Brně, 

ing. Vojtěch Man

• Fakulta strojního inženýrství, 
    VUT v Brně

• Specializace: 
    biomechanika měkkých tkání 
    (výdutě na břišních aortách)

• Doba působení: 
    doktorand od r. 2012

• Školitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
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Ing. Vojtěcha Mana. Ing. Man v roce 
2013 ukončil první ročník doktorské-
ho studia na Ústavu mechaniky těles, 
mechatroniky a biomechaniky, a zá-
roveň se podílí na výzkumu pod ve-
dením prof. Burši. Výzkum je zamě-
řen na biomechaniku měkkých tkání, 
konkrétně na výdutě na břišních aor-
tách, možnosti jejich výpočtového 
modelování i predikci ruptury, a probí-
há ve spolupráci s Fakultní nemoc-
nicí u sv. Anny v Brně. Náplní práce 
Ing. Mana v době zpracování publi-
kace je úprava zlepšení testovacího 
zařízení pro dvouosé mechanické 
zkoušky měkkých tkání.

V rámci svého výzkumu by doktorand rád vycestoval do zahraničí. Spolupráce se zahranič-
ním je dle jeho názoru nezbytná, pokud se má výzkumná jednotka udržet na předních místech.
Od samotného výjezdu pak očekává získání zkušeností ze zahraničního pracoviště a prohlou-
bení jazykových dovedností. Potřebu zahraniční cesty spatřuje především v udržení výzkumu 
na předních místech, což vyžaduje mezinárodní spolupráci. Vzhledem k tématu výzkumu 
připadá z cílových zemí v úvahu Švédsko, Německo a Švýcarsko. Výjezd by měl trvat v roz-
mezí jednoho až tří měsíců. V rámci svého studia a výzkumu se doktorand setkal pouze 
s Grantovou agenturou České republiky (dále jen „GA ČR“), a to nepřímo v rámci fakultních 
projektů z tohoto grantu fi nancovaných. 
Výše uvedené informace budou rozhodující při výběru vhodného dotačního titulu.

       Ing. Vojtěch Man

Domovská instituce Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Oblast výzkumu Biomechanika měkkých tkání, člen výzkumného týmu pod 
vedením prof. Ing. Jiřího Burši, Ph.D.

Téma disertační práce Zlepšení diagnostiky a terapie aortálních výdutí s využitím 
výpočtového modelování.

Preferovaná délka trvání 
výjezdu

1–3 měsíce

Vybraná lokalita Švédsko, Německo, Švýcarsko

Očekávaná náplň práce Kolekce dat, experimentální měření atd.

Již navázaná spolupráce Švédská královská univerzita ve Stockholmu (Royal institute 
of technology/Kungliga Tekniska Högskolan)

Obr. 4  
Přístroj pro dvouosé zkoušky mechanických vlastností 
hyperelastických materiálů – gum a měkkých tkání.
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2. Medailonek VYSokÉHo UČenÍ teCHniCkÉHo V BrnĚ 
Vysoké učení technické
Vysoké učení technické v Brně je jednou z 5 brněnských veřejných vysokých škol a zároveň, 
se začátky datujícími se do roku 1899, je také nejstarší vysokou školou na Moravě. K druhé 
polovině roku 2013 se VUT dělí na 8 fakult a dále na vysokoškolské ústavy. VUT je mezinárod-
ně uznávanou univerzitou, podporující vědu a výzkum, a to jak v rámci národních projektů, tak 
mezinárodních.
Zdroj: ofi ciální stránky univerzity.

Fakulta strojního inženýrství
Jednou z fakult je Fakulta strojní-
ho inženýrství, která jako samo-
statná fakulta vznikla v roce 1958 
rozdělením energetické fakulty. 
Po revoluci fakulta navázala spo-
lupráci s průmyslovými podniky 
a zahraničními vzdělávacími in-
stitucemi a také s Akademií věd 
České republiky. Významná je 
také spolupráce s Českým tech-
nologickým parkem, jehož sou-
částí jsou přední mezinárodní a české společnosti (Siemens, FEI Company, Timken, Ho-
neywell, IBM atd.) a jehož areál navazuje na areál fakulty.
Zdroj: ofi ciální stránky fakulty

Fakulta od poloviny 80. let sídlí v areálu pod Palackého vrchem a v době vzniku publikace, 
tedy ve druhé polovině roku 2013, prochází hlavní výšková budova, symbol novodobé strojní 
fakulty, rozsáhlou rekonstrukcí.

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Jedním z ústavů fakulty je i Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, na kte-
rém působí Ing. Man jako doktorand. Ústav se dělí na jednotlivé odbory, a to Odbor aplikované 
mechaniky a biomechaniky, Odbor kinematiky a dynamiky, Odbor mechatroniky a Odbor sta-
tiky, pružnosti a pevnosti. Ústav zajišťuje výuku mechaniky těles a ve své vědecko-výzkumné 
činnosti se zaměřuje např. na numerickou simulaci vybraných technologických operací, 
dynamiku rotorových soustav, hluk a vibrace nebo právě na biomechaniku kosterně-svalové, 
srdečně-cévní a sluchové soustavy člověka.
Zdroj: ofi ciální stránky fakulty a ústavu

V.  Žádost o mobilitu – praktická
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3. MoŽnoSti dotaČnÍCH titUlŮ
Po představení vybraného doktoranda následuje výběr vhodného dotačního titulu. Při našem 
výběru bereme v potaz pouze programy, v rámci kterých by mohla být podána žádost v době 
vzniku publikace, tj. v druhé polovině roku 2013. Vycházíme z předpokladu, že doktorand 
Ing. Man má v plánu vycestovat co nejdříve. 

U výběru vhodného dotačního titulu je vždy potřeba zohlednit věk a zkušenosti doktoranda 
(podmínky uvedené u oprávněného žadatele), cílovou zemi, délku trvání výjezdu, období 
realizace a míru fi nancování – toto jsou rozhodující indikátory, které budeme u jednotlivých 
dotačních titulů zkoumat a porovnávat s námi zadanými parametry.

Následující dotační tituly byly vybírány především podle dvou zásadních indikátorů, a to cí-
lové země a oprávněného žadatele. Takto vnikl základní přehled možných dotačních titulů, 
který bude dále specifi kován ze strany doktoranda, a to především na základě preferované 
délky trvání výjezdu do zahraničí a možnostech výzkumu (především doby realizace, což se 
odvíjí i od partnerského zahraničního pracoviště). Na základě této selekce by měla být dále 
zpracována konkrétní žádost, popř. žádosti.

3.1.  Možnost čerpání z rámcových programů
Na začátek jsme prověřili možnost využití čerpání financí z rámcových programů. Stále 
aktuální 7. rámcový program obsahuje specifický program Lidé, jehož cílem je podpora 
rozvoje vědecko-výzkumných pracovníků.

7. RP – Marie Curie: V době vzniku této publikace, tj. ve druhé polovině roku 2013, je 
několik otevřených výzev v rámci specifi ckého programu „LIDÉ“ 7. RP, přičemž reálnou 
možností by mohla být výzva FP7-PEOPLE-2013-CIG (Marie Curie Actions – Career 
Integration Grants), u níž termín pro podání výzev končí 18. září 2013 (jedná se o termín 
vcelku reálný, zbylé tři výzvy jsou otevřeny do 14. srpna, což již v úvahu tolik nepřipadá). 
V rámci výzvy programu Marie Curie lze vycestovat do jakékoliv země, avšak žadatelem 
musí být tzv. experienced researcher, tj. musí se jednat o žadatele s doktorským titulem, 
popř. s čtyřletou praxí výzkumného pracovníka (plný pracovní úvazek) – zde narážíme 
na problém, jelikož náš doktorand tyto podmínky nesplňuje. 

Pokud bychom uvažovali o využití dotačního titulu na mobilitu v rámci programu Marie 
Curie, ideální volbou by byla otevřená výzva v rámci akce Školení začínajících výzkum-
ných pracovníků (Initial Training Networks – ITN). Zde se totiž jedná o podporu mobility 
výzkumných pracovníků s praxí ve výzkumu kratší jak 5 let. V době vzniku publikace 
však žádná otevřená výzva ITN neexistuje. 

V době vzniku publikace tedy program Marie Curie využít nelze, avšak od roku 2014 
začíná další rámcový program, HORIZON 2020, kde lze očekávat obdobné možnosti. 
Jelikož příští rok bude tento program na začátku, je pravděpodobné daleko větší množ-
ství výzev, a to v rámci akce Marie Sklodowska-Curie. Pokud by se doktorand rozhodl 
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pro další vycestování a podílení se na výzkumu, bylo by vcelku zajímavé žádat o grant 
právě z MSCA. Rámcové programy představují zajímavé možnosti a především případ-
ný úspěch žádosti by pro žadatele a jeho projekt znamenal určitou prestiž. Na druhou 
stranu je potřeba zpracovat žádost velice pečlivě a počítat s možným prvotním 
neúspěchem, jelikož úspěšnost žádostí je zde docela malá. Proto by v této situaci bylo 
ideální, kdyby společně se žádostí v rámci MSCA byla podána ještě jiná žádost, např. 
v programu Erasmus+, která by představovala alternativní možnost fi nancování v případě 
neúspěchu žádosti o fi nancování z rámcového programu.

3.2. Jiné relevantní dotační tituly
Výběr proběhl pro 3 vybrané cílové země, tj. Švédsko (preferováno z důvodu navázaných 
vazeb se švédskou univerzitou), Německo a Švýcarsko (preferované cílové země dokto-
randa). Pro každou zemi byla vytvořena tabulka obsahující základní údaje a výhody i ne-
výhody jednotlivých programů.
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 ŠVÉdSko 

Program ERASMUS
Reálnou možností se jeví využití programu Erasmus. Tento program lze využít jak pro úče-
ly studijního pobytu, tak pro účely pracovní stáže. Program Erasmus se váže na domovskou 
školskou instituci, která musí mít přidělen Erasmus University Charter od Evropské komise 
(VUT v Brně mezi tyto instituce patří).

• Studijní pobyt: V případě studijního pobytu je nutné, aby domácí školská instituce 
měla uzavřenou bilaterální smlouvu se zahraniční školskou institucí. V případě Fakul-
ty strojního inženýrství je tato bilaterální smlouva na akademický rok 2013/2014 uza-
vřena s univerzitami ve městech Vastera, Göteborg a Linköping. S žádnou univerzitou 
ve Stockholmu smlouva uzavřena není. V našem případě tato skutečnost rozhodující 
není, jelikož náš potencionální uchazeč nemá zájem o vycestování za studiem, ale 
o vycestování za účelem podílení se na výzkumu.

• Pracovní stáž: V úvahu tedy připadá vycestování doktoranda na pracovní stáž. 
V tomto případě není vyžadována bilaterální smlouva s cílovým podnikem. Zároveň cí-
lovým podnikem může být taktéž univerzitní pracoviště, pokud je dodržena podmínka, že 
se jedná o práci a nikoliv o studium (jak je uvedeno v předchozím odstavci, tato pod-
mínka dodržena je). 

Jelikož námi vybraný doktorand má zkušenosti se spoluprací se Švédskou královskou uni-
verzitou ve Stockholmu, předpokládáme, že právě tato univerzita bude preferována, a to 
hlavně z důvodu zaměření výzkumu. Délka u programu Erasmus je vždy 3–12 měsíců, což 
odpovídá zadaným požadavkům.

Jak je již uvedeno výše, Fakulta strojního inženýrství nemá se stockholmskou univerzitou 
uzavřenou bilaterální smlouvu (na akademický rok 2013/2014) – tato skutečnost není pře-
kážkou pro realizaci pracovní stáže. Využití programu Erasmus je reálnou možností, která by 
mohla vést k poskytnutí dotačního titulu na podporu mobility. Záleží však na nabídce ze stra-
ny zahraničního pracoviště – v tomto případě tedy ze strany Švédské královské univerzity.

Co se týče uzávěrky pro podávání žádostí, na letní semestr akademického roku 2013/2014 
byla stanovena na konec září 2013. Pro zimní semestr roku 2014/2015 je deadline 31. led-
na 2014 – zde už se jedná o výzvu v rámci nového programu ERASMUS+. Jelikož se jedná 
o nový program, budou uzavřeny i nové bilaterální smlouvy – v době vzniku publikace ještě 
není uveřejněn jejich seznam.

Mimo tato omezení se nachází možnost pracovní stáže – zde záleží na domluvě se za-
hraničním pracovištěm.
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Nadace Academia Medica Pragensis
Další možností by bylo také využití podpory nadačního fondu, a to především Nadace Aca-
demia Medica Pragensis. Zde nejsou vypisovány výzvy s pevným ukončením, ale je mož-
né podávat formulář se žádostí kdykoliv v průběhu roku. Tato nadace se především zamě-
řuje na podporu rozvoje vzdělání, vědy a výzkumu ve zdravotnictví. O fi nancování projektu 
může žádat fyzická osoba a cílová lokalita, ani délka trvání není nijak omezena – vše musí 
být upřesněno ve zpracovaném projektu. Žádost musí být zpracována dostatečně podrobně, 
musí obsahovat účel, na který mají být fi nanční prostředky poskytnuty.

Nadace připadá v úvahu především s ohledem na oborové zaměření námi vybraného dok-
toranda. Sám se momentálně podílí na výzkumu prof. Burši, který se zabývá biomechani-
kou měkkých tkání a probíhá ve spolupráci s FN u sv. Anny v Brně. Pokud by byla využita 
možnost nadačního fondu, jednalo by se o příspěvek na projekt, který musí být dohodnut 
a zpracován. Bylo by tedy nutné naplánovat projekt, a to jak v souvislosti s pracovištěm, tak 
s náplní práce.

Postupovalo by se následovně: vyplnil by se formulář s žádostí o přidělení příspěvku, ten by 
se odeslal na adresu nadace. Správní rada nadace má 4 týdny, od doručení žádosti, na její 
posouzení a na rozhodnutí o udělení fi nančního příspěvku.

V naší situaci by mohla být výhodou předchozí spolupráce se Švédskou královskou univer-
zitou ve Stockholmu.
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ŠVÉDSKO

Program Erasmus Nadace Academia Medica Pragensis

Výhody Již navázaná spolupráce se 
Švédskou královskou univerzitou 
ve Stockholmu, možnost pracov-
ní stáže v délce 3-12 měsíců

Lze podávat kdykoliv, není omezeno 
délkou ani destinací, aktuální výzkum 
v oblasti medicíny, zkušenosti se spolu-
prací se Švédskou královskou univerzi-
tou ve Stockholmu

Nevýhody Záleží na vztazích domácí 
univerzity se zahraničním praco-
vištěm (bilaterální smlouva ale 
není vyžadována)

Nutno předem vypracovat vlastní 
projekt, dohodnout se s cílovým praco-
vištěm a přesně vymezit cíle projektu

Financování Záleží na konkrétní zemi a cílo-
vém pracovišti

Individuální podle předloženého projek-
tu – je potřeba stanovit v projektu a výši 
odůvodnit

Deadline Konec září pro letní semestr aka-
demického roku 2013/2014; 
31. 1. pro zimní semestr akade-
mického roku 2014/2015 (v rám-
ci ERASMUS PLUS)

Není stanoven, lze podávat celoročně, 
po doručení žádosti má správní rada 
zpravidla 4 týdny na rozhodnutí o přidě-
lení fi nančního příspěvku

Realizace 
projektu

Letní semestr 2014/podzimní 
semestr 2014

Není stanoveno, záleží na zpracování 
projektu
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 nĚMeCko 

Program ERASMUS 
U programu ERASMUS platí obdobné informace jako u výjezdu do Švédska – záleží na vzá-
jemných vazbách VUT s německými univerzitami. Fakulta strojního inženýrství má uzavře-
ných několik bilaterálních smluv s německými univerzitami.

Nadace Academia Medica Pragensis
Postup je obdobný jako u žádosti o příspěvek na výjezd do Švédska. Zde však odpadá 
výhoda již navázané spolupráce – v úvahu totiž připadá University od Stuttgart, kde by měl 
v budoucnu probíhat výzkum poroelastických materiálů. V rámci tohoto výzkumu zatím 
není navázána spolupráce.

NĚMECKO

Program Erasmus Nadace Academia Medica Pragensis

Výhody Možnost pracovní stáže v délce 
3-12 měsíců

Lze podávat kdykoliv, není omezeno 
délkou ani destinací, aktuální výzkum 
v oblasti medicíny

Nevýhody Záleží na vztazích domácí univer-
zity se zahraničním pracovištěm 
(bilaterální smlouva ale není vyža-
dována)

Nutno předem vypracovat vlastní 
projekt, dohodnout se s cílovým praco-
vištěm a přesně vymezit cíle projektu, 
dosud nenavázaná spolupráce na 
výzkumu s University of Stuttgart

Financování Záleží na konkrétní zemi a cílo-
vém pracovišti

Individuální podle předloženého projek-
tu – je potřeba stanovit v projektu a výši 
odůvodnit

Deadline Konec září pro letní semestr aka-
demického roku 2013/2014; 
31. 1. pro zimní semestr akade-
mického roku 2014/2015 (v rám-
ci ERASMUS PLUS)

Není stanoven, lze podávat celoročně, 
po doručení žádosti má správní rada 
zpravidla 4 týdny na rozhodnutí 
o přidělení fi nančního příspěvku

Realizace 
projektu

Letní semestr 2014/podzimní 
semestr 2014

Není stanoveno, záleží na zpracování 
projektu
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 ŠVÝCarSko 

Program ERASMUS 
Obdobný postup jako u předchozích zemí. Fakulta strojního inženýrství nemá na akademický 
rok 2013/2014 uzavřenou bilaterální smlouvu s žádnou švýcarskou univerzitou.

Nadace Academia Medica Pragensis 
Postup je obdobný jako u žádosti o příspěvek na výjezd do Německa. Zde opět není výhoda 
v již navázané spolupráci.

Program Švýcarsko-české spolupráce
V případě spolupráce se Švýcarskem je zde speciální Program Švýcarsko-české spoluprá-
ce – Program Sciex NMS-Ch. V době hledání vhodného dotačního titulu byla aktuální 
výzva s předpokládaných datem vyhlášení výzvy 1. 9. 2013 a uzávěrkou 1. 11. 2013. Opráv-
něným žadatelem je doktorand, u kterého v době zahájení stáže uplyne minimálně 1 rok 
od získání předchozího titulu. Náš doktorand v polovině roku 2013 končí první ročník dokto-
randského studia, tedy podmínky splňuje. Tyto podmínky byly stanoveny pro výzvu v roce 
2012, můžeme však předpokládat, že i pro následující výzvu budou podmínky obdobné.

Mezi české instituce, oprávněné žádat o podporu v rámci tohoto projektu, patří i Vysoké 
učení technické v Brně. Je tedy reálná možnost čerpat dotaci v rámci Programu Švýcarsko-
-české spolupráce – samozřejmě za předpokladu, že bude nalezen vhodný švýcarský 
partner. Rozhodující je tedy skutečnost, jestli partnerská univerzita, která pracuje 
na daném výzkumu, je zapojena do sítě SCIEX.

Problematickou částí žádosti o podporu v rámci tohoto programu je skutečnost, že žádost 
podává švýcarský partner – je tedy potřeba najít spolehlivého partnera, se kterým je již 
navázána vzájemná spolupráce a který má skutečný zájem se na projektu (výzkumu) 
vzájemně podílet. 

Další problematickou částí je délka pobytu, ta je stanovena na 6–24 měsíců, což je nad 
rámec zadaných požadavků (otázkou je, zda doktorand bude ochotný zvolit pobyt delší).
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ŠVÝCARSKO

Program Erasmus Nadace Academia Medica 
Pragensis

Švýcarsko-česká 
spolupráce

Výhody Možnost pracovní stáže 
v délce 3-12 měsíců

Lze podávat kdykoliv, není 
omezeno délkou ani destinací, 
aktuální výzkum v oblasti 
medicíny

Jednoznačné 
územní zacílení

Nevýhody Záleží na vztazích domá-
cí univerzity se zahranič-
ním pracovištěm (bilate-
rální smlouva ale není vy-
žadována)

Nutno předem vypracovat 
vlastní projekt, dohodnout se 
s cílovým pracovištěm a přes-
ně vymezit cíle projektu

Minimální délka po-
bytu je 6 měsíců

Financování Záleží na konkrétní zemi 
a cílovém pracovišti

Individuální podle předložené-
ho projektu – je potřeba stano-
vit v projektu a výši odůvodnit

Cca 50 tis. CHF 
za první rok

Deadline Konec září pro letní se-
mestr akademického 
roku 2013/2014; 31. 1. 
pro zimní semestr
akademického roku 
2014/2015 (v rámci 
ERASMUS PLUS)

Není stanoven, lze podávat 
celoročně, po doručení žádos-
ti má správní rada zpravidla 4 
týdny na rozhodnutí o přidělení 
fi nančního příspěvku

Předpokládané 
datum: 1. 11. 2013

Realizace 
projektu

Letní semestr 2014/pod-
zimní semestr 2014

Podle návrhu v projektu 1. 5. 2014 – 31. 3. 
2015
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V.  Žádost o mobilitu – praktická
 ukázka

4. VÝBĚr CÍloVÉ ZeMĚ a konkrÉtnÍHo ProGraMU
V předchozí kapitole byly představeny všechny relevantní možnosti čerpání fi nanční podpory 
pro mobilitu, přičemž byly zdůrazněny jak výhody jednotlivých dotačních titulů, tak i jejich 
nevýhody. Celkově lze konstatovat, že aktuální výběr není příliš bohatý. Mnoho programů 
rokem 2013 končí, a tudíž už ani nejsou vypisovány nové výzvy (např. v rámci specifi ckého 
programu Lidé – Marie Curie). 

Na druhou stranu i tak můžeme konstatovat, že jsme pro každou 
zemi dokázali vytipovat možný způsob čerpání fi nancí. Dále už je 
potřeba provést selekci ze strany doktoranda a zjistit konkrétní 
podmínky fi nancování a podávání žádostí u vybraných programů.

Po předložení možností doktorandovi jsme zjistili následující skutečnosti:

• aktuální výjezd v rámci výzkumu je plánovaný realizovat již v roce 2013 (čímž odpadá 
    většina možností, jelikož realizace projektů je plánována až na rok 2014),
• jednalo by se o výjezd co nejkratší, nejlépe kolem 1 měsíce,
• v rámci spolupráce na výzkumu se švédskou univerzitou proběhne výjezd českých 
   doktorandů – švédská strana by potřebovala posilu do svého týmu,
• školitel našeho doktoranda, prof. Burša, získal fi nancování od GA ČR,
• v úvahu připadá výjezd do Německa – konkrétně na University of Stuttgart, je zde 
   plánovaný výzkum pod vedením prof. B. Markerta, výjezd je zatím plánovaný na rok
   2015/2016 a délka by se pohybovala v rozmezí 1–6 měsíců.

Obr. 5 
Royal institute of technology, 
Stockholm, Švédsko 
zdroj: vlastní databáze
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Grantová agentura ČR
GA ČR je nezávislá státní instituce, fi nancovaná ze státního rozpočtu, která vznikla v roce 1993 
a jejímž cílem je podporovat základní výzkum. O granty je možné se ucházet v rámci několika 
typů projektů, a to vždy v termínech vypsaných zvlášť pro každý jednotlivý typ. Následná žádost 
se podává prostřednictvím webové aplikace. Je možné žádat o podporu tzv. standardních 
projektů základního výzkumu, o podporu základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků, 
o tzv. juniorské granty a o granty podporující mezinárodní spolupráci. Projektový návrh podává 
řešitel projektu, příjemcem grantu je zaměstnavatel řešitele.

Ofi ciální stránky GA ČR: http://www.gacr.cz.

Jelikož hlavní financování má být z grantu prof. Burši od GA ČR, otázka financování je 
z velké části vyřešena (zbývá pouze dořešit možné spolufinancování). Z tohoto důvodu 
již není aktuální vybírat vhodný program. Vzhledem ke skutečnosti, že výjezd se má uskutečnit 
již v roce 2013, většina programů by stejně nepřipadala v úvahu.

Prof. Burša je řešitelem grantu uděleného pod č. 13-16304S. Příjemcem je Vysoké učení 
technické v Brně. Název projektu je Predikce ruptury výdutě břišní aorty na základě výpočto-
vého modelování a doba řešení stanovena na 3 roky.

VÝSLEDEK SELEKCE

Aktuální preferovaná 
instituce

Royal institute of technology, 
Stockholm, Švédsko

Výzkum pod vedením T. C. Gassera

Možná spolupráce 
do budoucna

University of Stuttgart, 
Německo

Výzkum pod vedením prof. B. Markerta
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5. PlÁnoVanÝ VÝJeZd Pro rok 2013/2014 – ŠVÉdSko
Aktuální výjezd bude probíhat prostřednictvím existujících vazeb se švédským pracovištěm. 
Otázka fi nancování je zásadně vyřešena. S touto skutečností jsme sice na začátku nepočítali, 
avšak naše práce tímto ukončena není. Je potřeba přesměrovat činnost z plánované pomoci 
při podávání žádosti na řešení otázky spolufi nancování výjezdu, na činnost informační – vedení 
blogu a především na plánování budoucí spolupráce ohledně výjezdu do Německa.

5.1. Medailonek univerzity
Jak již bylo uvedeno v medailonku Ing. Mana, VUT v Brně má již navázánou spolupráci se 

švédským Royal institute of technology – spolupráce trvá již kolem 3–4 let a existují i společné 
publikace.

V.  Žádost o mobilitu – praktická
 ukázka
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Royal institute of technology (Kungliga Tekniska Högskolan – KTH)
Jedná se o největší a nejstarší švédskou univerzitu s technickým zaměřením, na které se rea-
lizuje nejméně třetina všech švédských výzkumů v oblasti techniky. Byla založena v roce 1827 
a od roku 1917 se nachází na stávající adrese v centru Stockholmu.

Vzdělávání a výzkum probíhá napříč spektrem od přírodních věd až po všechny strojírenské 
obory. Je zde umístěno několik výzkumných center a univerzita je významným partnerem 
ve dvou ze tří evropských znalostních a inovačních komunit.

KTH je univerzitou mezinárodní – studují zde studenti z různých zemí a zároveň zde probíhá 
několik mezinárodních výzkumů. Rozsáhlé mezinárodní výzkumné a vzdělávací výměnné pro-
gramy umožňují výměnu s univerzitami v Evropě, USA a Austrálii, ale stále více také v Asii. KTH 
je partnerem v několika univerzitních mezinárodních sítích, jako je CLUSTER a TIME.

Výzkum, na kterém se v dohledné době bude podílet i Ing. Man, má probíhat v rámci platfor-
my Life Science Technology pod vedením T. Christiana Gassera.

Zdroj informací: ofi ciální stránky univerzity http://www.kth.se.

Platforma Life Science Technology
Výzkum na KTH je realizován v rámci pěti platforem. Jednou z nich je i platforma, která v sobě 
spojuje technologie, přírodní vědy a lékařství a v rámci které existuje několik vědeckých sku-
pin, které se řadí mezi špičky svého oboru. V rámci platformy jsou prováděny výzkumy, které 
zahrnují mapování všech lidských proteinů, vývoj technologií pro rozsáhlé genetické analýzy, 
diagnózy rakoviny a léčby, dále výzkumy zahrnující vývoj biomedicínských materiálů, 
vývoj metod pro farmaceutickou syntézu, technologie pro minimálně invazivní terapii, bio-
logické a lékařské zobrazování atd.

Vysoké učení technické v Brně je zapojeno do výzkumné jednotky vascuMECH. Jedná se 
o interdisciplinární výzkum na poli biomechaniky s důrazem na simulační techniky za úče-
lem řešení příslušných klinických problémů. V rámci této výzkumné jednotky probíhá několik 
samostatných výzkumů.

Mimo brněnskou univerzitu je do jednotky zapojena např. Univerzita Yale, Univerzita v Grazu, 
švédská Karolinska institutet a další.

Více informací zde: http://hallf-dom.hallf.kth.se/vascumech.
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PLÁNOVANÁ SPOLUPRÁCE

Vedoucí výzkumu T. Christian Gasser

Pracoviště Royal institute of technology, Stockholm

Platforma Life Science Technology

Výzkumná jednotka vascuMECH

5.2. Financování
Financování je plánováno z GA ČR. Toto fi nancování však nemusí pokrýt veškeré náklady 

a je proto důležité zabývat se otázkou spolufi nancování, abychom předešli následným problé-
mům s neproplacenými výdaji (např. výdaje jako jsou letenky, náklady na stravu…). V úvahu tak 
připadají různé nadační a stipendijní fondy:

Nadace Academia Medica Pragensis
Nadace Academia Medica Pragensis byla již představena ve výběru relevantních dotač-

ních titulů a stala se jednou z možností fi nancování výjezdu doktoranda do zahraničí. Po kon-
zultaci s pracovnicí nadace jsme však zjistili, že fi nance pro letošní rok, tj. rok 2013, byly ome-
zeny pouze na dvě vypsané ceny. Další projekty fi nancovány nebyly a ani nebudou, jelikož 
se nadace ocitla ve fi nanční krizi. Tato možnost fi nancování nám tedy odpadá. Obecně lze říci, 
že fungování menších nadací je v době ekonomické krize omezeno, a proto se nelze na tyto 
zdroje fi nancování spoléhat. 

Nadace Sophia
Z nadačních fondů by mohla připadat v úvahu ještě jedna možnost – Nadace Sophia, která 

nespadá pod typické dotační tituly na podporu mobility, ale narazili jsme na ni až při hledání 
alternativ pro případné podpoření projektu, který již základní fi nancování získal. Tato nadace 
má na svých internetových stránkách (http://www.nadacesophia.cz) jako jeden z cílů své čin-
nosti podporu vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů. Je zde také uvede-
na informace, že r. 2009 správní rada nadace rozhodla, že bude podporovat nadané studen-
ty zejména v oblasti práva a ekonomie. Při zkoumání podpořených projektů však lze zjistit, 
že některé prostředky byly poskytnuty i na výzkum mimo tyto oblasti, a proto není zcela ne-
reálné, že by se dalo využít i takového zdroje fi nancování.

Po konzultaci s pracovnicí nadace jsme zjistili, že nejsou stanovena přesná omezení pro po-
skytování dotace, tj. ačkoliv nadace podporuje studenty zejména práv a ekonomie, nevylučuje 
se to s podporou studentů z ostatních vědeckých oborů. Není vyloučena ani podpora dokto-
randských studentů. Nedozvěděli jsme se ani přesné rozmezí financování. Poskytnuté fi-
nance se podle předešlých udělených stipendií pohybují v rozmezí částek 5–50 tisíc korun. 
Záleží tedy na konkrétní žádosti. Většina příspěvků se pohybuje kolem 10 tisíc korun a nelze 
tedy spoléhat na možnost poskytnutí vysoké částky. Jednalo by se tedy o skutečně podpůr-
nou možnost.

V.  Žádost o mobilitu – praktická
 ukázka
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Alternativní fi nancování ze švédské strany
Pokud bychom neuspěli při hledání dostupného dotačního titu-
lu, který je dostupný z ČR, je nutné zjistit, jestli neexistuje nějaký 
způsob financování ze švédské strany, tj. zda je zde nějaký sti-
pendijní či nadační fond, který by bylo možné využít. 

Pro studia či výzkum ve Švédsku existuje Švédský institut, který 
poskytuje stipendia pro zahraniční studenty/vědce, tzv. Guest 
Scholarship Programme. Zde je možné mj. získat grant pro PhD 
studenty, kteří chtějí do Švédska vycestovat za účelem své vý-
zkumné činnosti. Grant je udělován v podobě měsíčních stipendií. 
V současné době však není vypsána žádná výzva pro rok 2013 
a ani není plánovaná výzva pro rok 2014, jelikož probíhají práce 
na hodnocení programu a aktualizaci podmínek pro podávané žá-
dosti. Více informací je možné získat na jejich webové stránce.

Odkaz přímo na Guest Scholarship Programme: http://www.stu-
dyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Guest-Scholarshi-
p-Program.

Další možností by byly švédské nadace. V tomto případě je nutné zmapovat místní možnosti 
a zjistit, zda poskytují fi nance i vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří do Švédska přijíždějí 
z cizí země. V tomto případě je potřeba důkladné rešerše, která by vyžadovala znalost a ori-
entaci ve švédském prostředí. Nejlepší možností by bylo zajistit kontaktní osobu ve Švédsku 
a přes ni najít vhodnou možnost.

Shrnutí možností fi nancování
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme v průběhu naší práce zjistili, že v případě vytvoření odborné 
publikace, jako výstupu z výzkumu, bude z rozpočtu GA ČR fi nancováno 100 % nákladů, není 
potřeba shánět spolufi nancování od nadací. Otázka fi nancování/spolufi nancování je tedy tím-
to vyřešena.

Závěrem můžeme konstatovat, jak vyplynulo z jednání s pracovníky nadací, že získání spolu-
fi nancování od nadace by v dnešní době představovalo docela velký problém, jelikož v době 
ekonomické krize nadace nemají dostatek fi nančních prostředků na podporování mobility stu-
dentů a vědecko-výzkumných pracovníků. V případě, že by fi nance z GA ČR nepokryly veš-
keré náklady spojené s výjezdem doktoranda do Švédska, bylo by nutné hledat zdroj fi nancí
na švédské straně. Tato možnost však představuje riziko spojené s neznalostí švédského 
prostředí, a proto by v takovém případě bylo ideální variantou vyhledat příslušnou kontaktní 
osobu.

Obr. 6  
Logo University of Stuttgart, 
zdroj: http://www.esi-group.
com/corporate/events/
2011/composites-seminar-
2011/the-lecturers/
UniStuttgart_Eng.jpg
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5.3.  Shrnutí realizace výjezdu pro rok 2013/2014
Výsledkem je plánovaný výjezd do Švédska s účastí na výzkumu pod vedením T. C. 

Gassera. Náklady budou plně hrazeny z GA ČR, přičemž podmínkou je výstup v podobě 
publikace ze spolupráce na výzkumu. Původně byl výjezd plánovaný na listopad 2013, avšak 
tato skutečnost byla závislá na návratu výjezdu kolegy, který měl v rámci výzkumu vycestovat 
před Ing. Manem, jelikož se doktorandi na výzkumu měli střídat. V závislosti na tyto skutečnosti 
se výjezd posunul na únor 2014 a pobyt se následně prodloužil na tři měsíce.

Přípravu a průběh výjezdu plánujeme zachytit na blogu v podobě příspěvků doktoranda.

VÝJEZD DO ŠVÉDSKA

Cílové pracoviště Royal institute of technology (Kungliga Tekniska Högskolan 
– KTH), Stockholm, Švédsko – výzkum pod vedením 
T. C. Gassera, výzkumná jednotka vascuMECH

Délka Plánováno na 3 měsíce

Realizace Únor 2014 – závisí na návratu kolegy

Financování GA ČR, plánováno ze 100 % – v případě výstupu v podobě 
odborné publikace

V.  Žádost o mobilitu – praktická
 ukázka
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6. dalŠÍ MoŽnÝ VÝJeZd Pro rok 2014/2015 – nĚMeCko 

6.1. Popis výchozí situace
V rámci své výzkumné činnosti plánuje Ing. Man další výjezdy do zahraničí. Jednou z mož-

ných variant představuje výjezd do Německa, konkrétně výzkum na University of Stuttgart. Zde 
by měl v budoucnu probíhat výzkum poroelastických materiálů, a to pod vedením prof. B. 
Markerta. Výzkum není přímo totožný s aktuálním výzkumem pod vedením prof. Burši, 
jelikož se jedná o oblast, která je doménou vědců ze stavebních a geologických oborů. 
Poroelasticitu lze však zkoumat i směrem ke tkáním, čemuž by se měl v rámci výzkumu 
věnovat i Ing. Man. Na výzkumu zatím VUT nespolupracuje, jelikož se jedná o oblast ne 
zcela probádanou a v rámci brněnské univerzity neexistuje dostatek odborníků s tímto 
konkrétním zaměřením. 

Aby se navázala spolupráce, bude zapotřebí zapojení do výzkumu a zaměření se na danou 
problematiku. V případě navázání spolupráce budeme moci uvažovat o výjezdu doktoranda 
do Německa. V současné době se však jedná o výhled do budoucna bez konkrétních informa-
cí, proto nelze stanovit přesné cíle spolupráce a ani přesný postup (např. s uvedením konkrét-
ního programu, kde bychom o podporu chtěli žádat). Lze však nastínit směr naší spoluprá-
ce a zároveň vypracovat metodiku postupu.

VÝJEZD DO NĚMECKA

Spolupracující pracoviště University of Stuttgart 
– výzkum pod vedením prof. B. Markerta

Preferovaná délka 1–6 měsíců

Preferované období Rok 2015/2016 – záleží na navázání spolupráce

Mimo tento plánovaný výjezd lze uvažovat i o dalších výjezdech, spíše krátkodobého charak-
teru – např. na konference. Zde by pak bylo potřeba sledovat jednotlivé konkrétní výzvy týka-
jící se tohoto typu výjezdů.

V době vzniku publikace je vypsáno výběrové řízení na zahraniční pracovní cesty pro rok 2014 
v rámci bilaterálních smluv uzavřených mezi Akademií věd ČR a jejími zahraničními partnery. 
Výjezdy lze realizovat pouze v rámci bilaterálních smluv – v současné době připadá v úvahu 
pouze švédský KTH, se kterým AV ČR smlouvu uzavřenou nemá. Této možnosti pro výjezd 
v roce 2013/2014 využít nemůžeme, avšak jedná se o typ výzvy, který by mohl být v budoucnu 
využit.
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6.2. Medailonek univerzity
University of Stuttgart, Německo

Univerzita byla založena v roce 1829 a intenzivně se zaměřuje na výzkum – na její půdě pro-
bíhají výzkumy především v technických oblastech a v oblasti přírodních věd. Univerzita se 
specializuje především na propojení těchto oborů s humanitními a sociálními vědami. 
Výzkum zde probíhá v rámci 18 oborů. Centrem je výzkum v oblasti modelování a simulace 
technologií, nových materiálů, komplexních systémů a komunikace, technologické koncepce 
a posuzování technologií, udržitelného zásobování energií, životního prostředí, mobility atd.

6.3.  Metodika postupu při plánování potenciálního budoucího výjezdu

Tato metodika představuje rámcový postup v budoucnu (ať už pro rok 2014 či 2015). 

Ideálním zakončením je samozřejmě získání dotačního titulu a vycestování doktoranda do cí-
lové země/Německa. Je však otázkou, zda budou splněny podmínky stanovené jednotlivými 
výzvami a zda bude následně žádost úspěšná. V každém případě, zkušenosti s podáváním 
žádosti mohou přispět k úspěchu při dalších projektech.

Jednotlivé kroky:
1) Zjištění aktuální situace – aktuální potřeby doktoranda a stav navázané spolupráce, 
od kterého se bude odvíjet období realizace výjezdu. Zatím je plánován výjezd do Ně-
mecka, v případě změny cílové země či pracoviště by bylo potřeba přehodnotit dosavadní 
plány a přizpůsobit se situaci.

2) Mapování aktuálně otevřených výzev.

3) Výběr výzvy – především v návaznosti na období realizace výjezdu, popř. zemi 
(Německa či jiné země).

4) Ověření podmínek výzvy – nastudování vyhlášených podmínek (cílová země, věk 
a zkušenosti doktoranda, doba realizace, termín podání návrhu atd.), spojení s kontakt-
ní osobou pro případnou konzultaci.

5) Sepsání žádosti – v případě naplnění všech podmínek stanovených ve výzvě.

6) Konzultace žádosti – u případných nejasností či problematických pasáží, s osobami 
zaměřenými na konkrétní program.

7) Podání žádosti.

8) Čekání na vyjádření instituce.

9) V případě kladného vyjádření: plánovaní a následná realizace výjezdu.

V.  Žádost o mobilitu – praktická
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10) V případě negativního vyjádření: hledání alternativ – nových výzev v rámci jednot-
livých programů, popř. jiných zdrojů fi nancování (stipendijní fondy, nadace…), a to jak 
v rámci ČR, tak v rámci cílové země.

11) Realizace náhradního řešení – znovu podání žádosti a opakování předchozího 
postupu.

6.4. Náhled do výběru vhodného dotačního titulu
Rokem 2013 většina velkých programů končí (operační programy, 7. rámcový program, 

Program celoživotního učení atd.), proto nelze vybírat relevantní programy pro budoucí vý-
jezd doktoranda (plánováno Německo). Můžeme však zmínit dvě zajímavé možnosti, které 
by měl nabídnout rok 2014.

1) Jak již bylo zmíněno v úvodních odstavcích kapitoly, od příštího roku začíná nový 
rámcový program EU, HORIZON 2020, a v rámci akce Marie Sklodowska-Curie lze 
očekávat vypsání nových výzev.

2) Obdobně jako 7. rámcový program končí i program ERASMUS. Novým programem 
bude ERASMUS+. Nově vytvořený program sjednocující všechny dosud existující pro-
gramy celoživotního učení (LLP) by měl být zahájen v roce 2014 a končit v roce 2020 
(obdobně jako HORIZON 2020). Jak již bylo zmíněno, měl by být aktualizován i seznam 
bilaterálních smluv.

Vzhledem ke skutečnosti, že není doposud (dle situace v roce 2013) navázána spolupráce 
s německou univerzitou, a tudíž neznáme podmínky doktorandova výjezdu, nelze dopředu 
hledat konkrétní program. Zároveň u jednotlivých programů není znám obsah jednotlivých 
výzev, a proto ani nemůžeme sestavit vzorovou žádost. Z těchto důvodů jsme zvolili vypraco-
vání metodiky postupu jako klíčové osnovy pro příští spolupráci.
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7. BloG
Jedním z výstupů našeho experimentu je vytvoření blogu. Blog jsme nazvali stejně jako tuto 
publikaci, tedy Fenomén mobilita. V dnešní době je v případě kvalitního výzkumu potřebná 
spolupráce se zahraničím, a to jak z důvodu např. lepšího vybavení cizího pracoviště, tak 
z důvodu zahraničních odborníků či zahraničních grantů.

Mobilita vědecko-výzkumných pracovníků se tak pomalu stává nutností, se kterou se však 
ne každý může vypořádat bez problémů. Blog má sloužit jako místo předávání zkušeností 
a informací. Budou se zde vyskytovat příspěvky od našeho doktoranda, a to příspěvky vy-
světlující důvody, proč chce vycestovat, týkající se přípravy cesty a následně samotného 
výjezdu do zahraničí (možné problémy s cizím jazykem, ubytováním, spoluprací se za-
hraničními vědci atd.).

V době vzniku publikace, tedy v druhé polovině roku 2013, je blog především ve fázi plá-
nování a realizace. V první polovině roku 2014 a zároveň v době, kdy se začnou objevovat 
nové příležitosti pro vycestování, bude blog postupně spouštěn. Na začátku se na blogu ob-
jeví příspěvky od Ing. Mana, které se budou týkat především jeho motivace k výjezdu, před-
stavení jeho práce na výzkumu, plánovaní zahraniční cesty atd. V případě úspěchu blogu 
je možné uvažovat o rozšíření přispěvatelů z řad dalších doktorandů se zájmem o mobilitu.

Do budoucna je taktéž v plánu propojení blogu se sociálními sítěmi (vzhledem k českým 
uživatelům připadá v úvahu především Facebook, popř. Twitter), což by mohlo vést ke zvýšení 
atraktivity blogu a k rozšíření čtenářské základny.

8. SHrnUtÍ kaPitolY V
Praktickou část kapitoly jsme pojali jako experiment. Měli jsme vybraného doktoranda, který 
chtěl vycestovat a naše práce měla spočívat v pomoci při hledání vhodného dotačního titulu 
a při sepsání žádosti, či žádostí o podporu mobility. Tato pomoc byla také cílem naší práce.
Podle zadaných požadavků ze strany doktoranda jsme udělali přehled několika vhodných 
titulů pro tři preferované cílové země – Německo, Švédsko a Švýcarsko. Přehled jsme předlo-
žili doktorandovi a následně zúžili. Vzhledem k doposud navázané spolupráci ze strany 
domovské instituce doktoranda se výslednou zvolenou destinací stalo Švédsko. Vysoké 
učení technické v Brně spolupracuje na výzkumu s Královskou švédskou univerzitou, v rámci 
které bude mobilita doktoranda realizována. Z důvodu, že se zahraniční pracovníci na vý-
zkumu střídají, je výjezd plánován na začátek roku 2014, resp. na únor 2014. Doba výjezdu se 
bude pohybovat kolem tří měsíců a fi nancování bude zajištěno z grantu uděleného školiteli 
doktoranda Grantovou agenturou České republiky.

Druhou částí naší práce byla realizace blogu. Na něm by, v podobě jednotlivých příspěvků, 
doktorand zachytil celou proceduru vycestování do zahraničí, tedy od příprav, přes samotnou 
realizaci až po návrat do České republiky. Tento blog by pak představoval zdroj informací pro 
další potencionální zájemce o využití možnosti mobility vědecko-výzkumných pracovníků. Naší 

V.  Žádost o mobilitu – praktická
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prací bylo naplánování jak konceptu celého blogu, tak jeho budoucího spuštění v závislosti 
na realizaci výjezdu doktoranda.

Závěrem je nutné konstatovat, že k reálnému podání žádosti o mobilitu z naší strany nedošlo, 
a proto jsme práci pojali informativně a metodicky. Zaměřili jsme se na plánování spuště-
ní blogu a na příští spolupráci s doktorandem, která se bude týkat pomoci s vycestováním 
do cílové země Německo, kde bude doktorand realizovat výzkumný pobyt. Sestavili jsme 
metodiku postupu, která zahrnuje postup při výběru dotačních titulů a eventuální vypracování 
žádosti o podporu mobility. Tato metodika představuje základ pro naši budoucí spolupráci 
s doktorandem.

Náš experiment nelze ve výsledku hodnotit, jelikož k reálnému podání žádosti nedošlo. I tak 
lze však říci, že jsme byli schopní identifi kovat možnosti a navrhnout doktorandovi několik 
variant zahraničního výjezdu. Za úspěch lze považovat navázání spolupráce s doktorandem, 
Ing. Manem, která se v budoucnu může týkat jak poskytování informací pro další doktorandy, 
tak eventuální pomoci na dalším výjezdu.

ZÁVĚr
Publikace čtenářům představila pojem mobility, a to jak z pohledu teoretického, tak prak-
tického. Podala ucelený přehled o nejdůležitějších dotačních titulech, včetně jednoduchých 
schémat postupů při podávání žádostí v rámci jednotlivých programů, dále zprostředkovala 
předání zkušeností ze strany úspěšných žadatelů o podporu mobility a následně i uká-
zala, jak je možné postupovat v případě zájmu o realizaci zahraničního výjezdu v rámci 
své vědecko-výzkumné činnosti.

Cíl práce, tedy přiblížení fenoménu mobility všem zájemcům z řad vědecko-výzkumných 
pracovníků, můžeme považovat za splněný. Publikace může představovat jeden ze základ-
ních zdrojů informací pro zájemce o mobilitu, přičemž výhodou publikace je především její 
ucelenost a spojení teoretických poznatků s praktickou ukázkou.

Publikace vznikla jako výstup z projektu Regionální kontaktní organizace ERA (zkráceně 
RKO ERA), jejíž činnost je zaměřena především na podávání konzultací, a to i ohledně pu-
blikací představených dotačních titulů. V případě zájmu je možné se účastnit některého 
z pořádaných seminářů, popř. využít konzultace individuální. Obecně RKO ERA, prostřed-
nictvím sítě partnerských organizací, podporuje zapojení vědecko-výzkumných pracovišť 
do projektů mezinárodní spolupráce. Služby organizace lze využít prostřednictvím RKO 
Jižní Morava (sídlo v Brně), RKO Jižní Čechy (sídlo v Českých Budějovicích) a RKO Liberec.

Publikace čtenáři poskytla základní představu o možnostech mobility – potenciální zájemce 
s touto publikací získal přehled o dotačních titulech s jejich výhodami i možnými riziky. 
Publikace však zůstává v obecné rovině, a proto v případě nejasností či konkrétních problémů 
je zde možnost kontaktovat vybranou RKO a využít jejích služeb.
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 Přehled dotačních titulů:

1. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost: Mgr. Jiří Mikeš, M.A. 
 (Manažer publicity, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1) dne 31. 10. 2013

2. Operační program Praha Adaptabilita: Ing. Jiří Netík (Manažer pro publicitu, Magistrát 
 hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1) dne 22. 10. 2013

3. Program švýcarsko-české spolupráce: PhDr. Martina Hamplová (Odborná referentka, 
 Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) dne 6. 11. 2013

4. Finanční mechanismy EHP/Norska: PhDr. Martina Hamplová (Odborná referentka, 
 Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) dne 6. 11. 2013

5. AKTION Česká republika – Rakousko: PhDr. Martina Hamplová (Odborná referentka, 
 Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) dne 6. 11. 2013

6. CEEPUS: PhDr. Martina Hamplová (Odborná referentka, Dům zahraniční spolupráce, 
 Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) dne 6. 11. 2013

7. Akademická informační agentura: PhDr. Martina Hamplová (Odborná referentka, 
 Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) dne 6. 11. 2013

8. Komise J. W. Fulbrighta: Hana Ripková (Výkonná ředitelka, Komise J. W. Fulbrighta, 
 Karmelitská 17, 118 00 Praha 1) dne 22. 10. 2013

9. Visegrádská stipendia: Jiří Sýkora (Public Relations Coordinator, 
 Interna tional Viseg rad Fund, Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slo vak republic) 
 dne 22. 10. 2013

10. Nadace Open Society Fund: Marie Peřinová (Manažerka komunikace, 
 Nadace Open Society Fund Praha, Jeseniova 47, 130 00 Praha 3) dne 24. 10. 2013

11. Institut Danone: Kateřina Tumpachová (Legal Assistant, Danone a. s., 
 Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha) dne 31. 10. 2013

12. Nadace Academia Medica Pragensis: Hana Novotná (Programová ředitelka, Nadace 
 Academia Medica Pragensis, Řehořova 10,130 00 Praha 3) dne 27. 10. 2013
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EvRoPSká uniE
Evropská unie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0809:FIN:cs:PDF

Evropská komise 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf

Fondy Eu
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Výzvy: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzvy.

Programy:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013

Kontakty:
http: //www.msmt.cz/strukturalni-fondy/kontakty-a-uzitecne-odkazyopvzdelavani@msmt.cz

Operační program Praha Adaptabilita
Výzvy:
http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy.html

Programy:  
https://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

Kontakty: 
http://www.prahafondy.eu/cz/kontakty.html

Program ERASMUS
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/
outgoing-student-erasmus
http://www.naep.cz

Zkušenosti studentů
http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

Seznam zapojených vysokoškolských institucí
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=59&

Webové odkazyWebové odkazy
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Program ERASMUS MUNDUS
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/
outgoing-student-mundus
http://www.naep.cz

Aktuální výzvy
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=386&

Programme Guide 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php

7. rámcový program
http://www.fp7.cz/akce-marie-curie/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/index_cs.htm

Regionální kontaktní organizace Jižní Morava ERA
http://www.ramcove-programy.cz

Program Švýcarsko-České spolupráce
http://www.sciex.ch.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fi  n_pomoc_svyc.html
http://www.naep.cz

Seznam českých institucí zapojených do programu 
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520.

Zkušenosti úspešných žadatelů o grant  
http://www.crus.ch/informationprogramme/sciex-nms-ch/sciex-granted-projects.html?
L=2#c12412

naDaCE, naDaCnÍ FonDY a oStatnÍ DotaCnÍ ZDRoJE
EURAXESS (European Network of Services Centres)
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/index

Stipendijní program DAAD
https://www.daad.de/deutschland/en/

Německo – stipendijní program Nadace A. Humbodta
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldtfellowship-experienced.html

Japonsko – stipendijní program mezinárodní nadace Dr. Matsumae
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/



144

Webové odkazy

Japonsko - Canon Foundation in Europe Research Fellowships
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html

Norsko
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178
(program YGGDRASIL)
http://www.forskningsradet.no/progne

Británie
http://www.educationuk.org/global/articles/scholarships-fi  nancial-support

Komise J. W. Fulbrighta
http://www.fulbright.cz

Visegrádská stipendia
http://www.visegradfund.org, www.visegradgroup.eu

Nadace Open Society Fund 
http://www.osf.cz

Institut Danone
http://www.institut-danone.cz

Nadace Academia Medica Pragensis 
http://www.medical-academy.cz

Vzdělávací nadace Jana Husa
http://www.vnjh.cz/

PRoGRamY imPlEmEntované DomEm ZaHRaniČnÍ SPoluPRáCE
AKTION 
http://www.ceepus.info

CEEPUS
http://www.ceepus.info

Grantová agentura ČR
http://www.gacr.cz

Royal institute of technology (Kungliga Tekniska Högskolan – KTH)
http://www.kth.se
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Nadace Sophia
http://www.nadacesophia.cz

Alternativní fi nancování ze švédské strany
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Guest-Scholarship-Program.

FinanČnÍ mECHaniSmY EHP / noRSka 2009–2014
http://eeagrants.org/
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fm_norska.html
http://www.naep.cz
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