
Zásady pro podávání studentských projektů do Rady SG: 

Studentským projektem rozumíme projekt, který je financován z prostředků fakulty určených na 
stipendia, a který je doporučen radou Studentského grantu (dále Rada SG) děkanovi/děkance k 
financování. Z tohoto pohledu se jedná o účelové stipendium, za jehož využití zodpovídá 
výhradně student, kterému je financování projektu (stipendium) přiděleno. Rada SG tedy pouze 
financování doporučuje, o přidělení stipendia a jeho výši rozhoduje děkan(ka) fakulty. Nositelem 
projektu může být student PedF UK bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. 

1) Odevzdávání projektů bude dvakrát ročně a to: a. v podzimním termínu 17. listopadu s 
následným zasedáním Rady okolo 31. listopadu, b. v letním termínu 1. března s následným 
zasedáním Rady okolo 20. března. 

2) Maximální výši grantu na další ak. rok stanoví komise ve spolupráci se senátem vždy do 30. 
června. Výše je různá pro jednotlivce a pro kolektiv. Max. výše grantu může být po dohodě se 
senátem a děkanem fakulty výjimečně zvýšena. Rovněž je možné v odůvodněných případech 
podávat sdružené projekty, například mohou být dva nositelé, kdy každý zodpovídá za konkrétní 
část projektu, na kterou také dostane finanční prostředky – stipendium. Max. výše grantu na 
akademický rok 2014/2015 je uvedena v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

3) Projekt musí mít název, musí obsahovat jméno, ročník a typ studia navrhovatele a kontaktní 
adresu a e-mail studenta nebo vedoucího studentského kolektivu a samozřejmě podpis studenta 
nebo vedoucího kolektivu. 

4) Návrh projetu musí být stručný a jasný a musí obsahovat 

a. Autora projektu, nebo vedoucího studentského kolektivu, a to včetně ročníku a specializace, 
kterou studuje, emailové, případně poštovní adresy pro kontakt. V případě, že student neuvede 
emailovou adresu, je nutné uvést emailovou adresu tutora pro usnadnění komunikace mezi radou 
SG a aplikanty. 
b. Název projektu 
c. Cíl projektu 
d. Popis projektu 
e. Způsob řešení projektu 
f. Rozpočet projetu – nejlépe ve variantách od „nejdražší po nejšetrnější“ z nichž žádná nesmí 
přesáhnout výše uvedené finanční limity. 
i. Rozpočet nesmí obsahovat jakékoliv smluvní náklady na mzdy ani nesmí obsahovat částku na 
nespecifické 
stipendium pro studenta 
ii. Rozpočet by neměl obsahovat nespecifický příspěvek na režii katedry, ale může přispívat 
na realizaci určitých forem výuky – sbírky, slovníky atd. 
g. Podrobné zdůvodnění nákladů projektu 

5) Návrh projektu musí obsahovat zvláštní přílohu na samostatných listech, a to dopis – 
doporučení tutora spolupodepsané vedoucím katedry nebo jím pověřeným pracovníkem 



Zásadou je, že projekt by měl trvat maximálně 1 rok a musí mít jasně doložitelný výstup 
(například výstava, sbírka, diplomová práce, vědecká či odborná publikace). V případě, že bude 
projekt delší (například u diplomových prací nebo dlouhodobých didaktických projektů) měl by 
tutor stručným dopisem Radě SG doložit jak se cíle projektu plní. 

Při posuzování se rada bude držet těchto zásad: a) jasně definovaný cíl a účel projektu, b) jasně 
strukturovaný rozpočet, optimálně ve 2 variantách – minimální a optimální. Položky rozpočtu 
musí být jasně definovány. 

Rada SG bude preferovat především projekty didaktického nebo badatelského charakteru, které 
kromě výše zmíněných zásad budou napomáhat rozvoji aktivní studentské činnosti na PedF UK, 
ať už v oblasti odborné nebo didaktické.

Rada SG bude podporovat také organizování exkurzí a akcí usnadňují adaptaci studentů 1. 
ročníku na fakultě („Vítání Prváků“), avšak pouze v letním termínu a za splnění následujících 
podmínek:
1. Bude jasně stanoveno, jaký finanční podíl mají studenti na organizaci (např. hradí si cestovné)
2. Bude existovat jasná zpětná vazba, vyhodnocení akce Studentskou radou
3. Studentská rada navrhne alternativní akci/řešení, která proběhne v letech, kdy daná akce 
nebude financována ze studentského grantu (tedy jakási udržitelnost projektu)
4. Student, který je vedoucím kolektivu nebude ukončovat v daném roce studium, tak, aby akce 
mohly probíhat i v září.
5. Tutor projektu bude jasně deklarovat pozitivní stanovisko katedry i svoje k podanému 
projektu, jeho významu a zaměření a také souhlas s formální správností projektu.
6. Finanční prostředky na seznamovací kurzy se budou přidělovat pouze v letním semestru ze 
zbytku prostředků na studentské granty na daný akademický rok.

Nebude-li navrhovaný projekt splňovat všechny výše zmíněné náležitosti, nebude přijat k 
posouzení pro nesplnění formálních požadavků. V tomto smyslu je naprosto nezbytné, aby byl 
v žádosti uvedeny všechny údaje potenciálního nositele projektu, zejména však e-mail a ročník a 
obory studia.

Návrhy se předkládají v daném termínu předsedovi Rady Studentského grantu (Rady SG), 
v daném případě je jím: 

Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 

Katedra biologie a environmentálních studií 



Příloha č.1 

Max výše grantu pro akademický rok 2015/2016
 podání listopad 2015

Jednotlivec - 30 000,
Skupina - 80 000,
Ve výjimečných případech může po dohodě s vedením fakulty suma přesáhnout i 100 000,- 
korun. 

V listopadovém termínu nelze podávat granty, které se týkají seznamovacích nebo adaptačních 
akcí pro první ročníky. Tyto granty lze podávat pouze v březnovém termínu daného 
akademického roku.


