
Projektový záměr vědecké práce

programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji RRC/
02/2020

Pozn.: Vyplňujte pouze bílá pole!
Pozn.: Max. rozsah 15 stran formátu A4!

ZÁKLADNÍ A OSOBNÍ INFORMACE STUDENTA
Titul, jméno a příjmení

Název vysoké školy

Název studijního programu

Název oboru

Zařazení oboru (programu) dle Klasifikace oborů FORD (kód, název)

Číslo projektového záměru
Pozn.: Pořadové číslo studenta v rámci žádosti.

ČÁST A: Student
Dosažené vzdělání a kvalifikace studenta

 Uveďte dosažené vzdělání (pouze VŠ, neuvádějte SŠ a ZŠ vzdělání) ve 
formě: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení. V případě
doktorského studia uveďte předpokládaný rok dokončení.

 Uveďte ostatní absolvované formy studia (odborné kurzy a školení) 
relevantní k tématu projektu. Uveďte název instituce, která vzdělávání 
organizovala, dobu trvání, získaný titul/osvědčení/certifikát.

Dosavadní výsledky a úspěchy studenta v jeho oboru
 Uveďte publikace a aplikované výsledky.
 Uveďte získaná akademická či jiná ocenění.
 Uveďte účast na domácích či zahraničních odborných konferencích, 

workshopech a jiných podobných akcích.
 Uveďte absolvované zahraniční či tuzemské stáže.
 Uveďte své zapojení do přípravy a řešení výzkumných projektů či jiné 

mezinárodní spolupráce.

Další znalosti a dovednosti
 Uveďte znalost cizích jazyků dle evropského referenčního rámce pro 

klasifikaci cizích jazyků (https://rm.coe.int/168045bb6d)
 Uveďte znalost českého jazyka (v případě, že český jazyk není Vaším 

rodným jazykem) evropského referenčního rámce pro klasifikaci cizích 
jazyků (https://rm.coe.int/168045bb6d)

https://rm.coe.int/168045bb6d
https://rm.coe.int/168045bb6d


 Uveďte další znalosti a dovednosti (např. počítačové, technické, 
prezentační aj.).

Kariérní plán
 Stručně popište, čeho chcete dosáhnout ve svém profesním životě. Jak 

má vypadat Vaše ideální kariéra?

ČÁST B: PROJEKT

Pozn. 1: Projekt je zde pojímán jako aktivita totožná případně výrazně spjatá 
s vědeckou disertační prací studenta. Naopak projektem zde nerozumíme 
plán průběhu Ph.D. studia (absolvování zkoušek atd.).   

Pozn. 2: Je zapotřebí klást důraz na popis praktických aspektů projektu (např.
plánované výstupy, výsledky a jejich dopady) než na rozsáhlé popisy 
teoretických východisek.
  
Motivace, cíl a přínos

 Stručně a přehledně popište předmět a cíl, případně hypotézy, Vašeho 
projektu. Buďte konkrétní, neuvádějte obecná sdělení.

 Popište svou osobní motivaci k řešení daného problému, specifikujte 
očekávané originální přínosy. Čeho chcete dosáhnout?

 Popište, jakým způsobem se chystáte uchopit dané téma a porovnejte 
Váš projekt s již realizovanými projekty ve Vašem oboru výzkumu. Proč
je Váš projekt důležitý, v čem je aktuální/inovativní a proč by měl být 
realizovaný?

 Popište, jaké změny bude dosaženo díky Vašemu projektu a jakým 
způsobem bude této změny dosaženo.

 Popište, jakým způsobem budou výsledky/výstupy/řešení projektu 
uplatněny v praxi/aplikační sféře?

Teoretický rámec, metodika a technika řešení
 Popište teoretický rámec, metody a techniky řešení dané problematiky.

Zdůvodněte zvolený výběr specifických metod a technik řešení. Proč je 
preferujete?

 Popište současnou situaci/prostředí, které chcete svým projektem 
změnit/zlepšit. Je možné odkázat na existující analýzy, zprávy aj., na 
základě jejíchž výsledků jste se rozhodli výzkum realizovat.

 Popište příčiny problému a jeho důsledky/dopady na společnost. Je 
nezbytné popsat, co nefunguje, a co chcete projektem změnit. Je třeba 
dobře popsat slabé stránky současného stavu a doložit (analyticky, ne 
pocitově).

 Popište způsob, jímž se problém dosud řešil (pokud se problém objevil 
jako nový, popište, v čem je nový). Je třeba popsat potřebnost Vašeho 
projektu ve vztahu k tomu, co již v daném oboru výzkumu existuje či se
realizuje.

Časový harmonogram a dílčí výstupy a výsledky
 Projekt by měl být rozdělen do etap. Každá etapa by měla mít svůj cíl. 

Specifikujte. Lze například doporučit využití Ganttova diagramu.  
 Definujte klíčové milníky a zasaďte je do časového rámce, tak abyste 

mohli monitorovat a zhodnotit postup svého projektu.



 Definujte odborné výsledky a výstupy, kterých svou vědeckou prací 
dosáhnete na konci každého akademického roku po období realizace 
projektu (např. publikace, aplikované výsledky, absolvované stáže, 
účast na konferencích a jiné další odborné výstupy a výsledky.

Pozn: V rámci hodnocení bude kladen rovněž důraz na důvěryhodnost a
reálnost plánovaných výstupů.      

Návaznost vědecké práce
 Název a obsah Vašeho projektu nemusí přesně korespondovat s 

názvem a tématem Vaší dizertační práce. Přesto musí projekt 
s dizertační prací souviset. Uveďte a specifikujte provázanost mezi 
projektem a Vaší dizertační prací.

ČÁST C: TÝM A INSTITUCE
Tým a konzultanti

 Uveďte klíčové informace o odborných konzultantech a Vašich 
spolupracovnících, kteří významně přispějí k řešení projektu (jména, 
pracovní zařazení a název pracoviště, kvalifikace, klíčové výsledky 
jejich dosavadní práce, zkušenosti s vedením studentů, jejich konkrétní
přínos pro Vaši vědeckou práci).

 Popište svou roli a roli odborných konzultantů při řešení Vašeho 
projektu.  Odlište, co budete dělat Vy a co Vaši spolupracovníci.

Supervizor
 Uveďte klíčové informace o supervizorovi (jméno, pracovní zařazení a 

název pracoviště, kvalifikace, klíčové výsledky jeho dosavadní práce, 
zkušenosti s vedením studentů), který bude mentorovat Váš projekt. 

 Popište, jakým způsobem bude supervizor zapojen do řešení Vaší 
vědecké práce. Jaký bude jeho konkrétní přínos pro Vaši vědeckou 
práci?

Pracoviště a spolupracující instituce
 Popište, jakým zařízením (přístroje, laboratorní technika apod.) 

disponuje Vaše pracoviště, které budete potřebovat pro svůj projekt. 
V případě, že Vaše pracoviště potřebným zařízením nedisponuje, 
uveďte jiné instituce, se kterými plánujete spolupráci při řešení Vašeho
projektu a využití jejich zařízení.

 Specifikujte plánované stáže a pobyty u jiných institucí. Jak a čím 
přispěje stáž/výměnný pobyt k naplnění cíle projektu?

Další informace
 Uveďte cokoli, co může podpořit Vaši možnost zisku příspěvku ke 

stipendiu v rámci podpory Moravskoslezského kraje.



Místo a datum zpracování Jméno a podpis zpracovatele
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