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S cílem zapojit studenty doktorských studijních programů (v počátečním období i mladé vědecké 
pracovníky) do výzkumného procesu byla v roce 2001 založena Grantová agentura JU (GA JU). Původně 
rozdělovala cca 1-3 mil. Kč ročně na jednoleté výzkumné projekty jednotlivých studentů nebo malých 
studentských kolektivů, dnes hospodaří s částkou kolem 35-40 mil. Kč ročně a zahrnuje individuální 
(jednoleté a dvouleté) a týmové (tříleté) grantové projekty.  
 
V roce 2020 bylo z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum (SVV) ve výši 36749373,85 Kč 
využito na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů (GA JU) celkem 34955,8 Kč. Částka ve 
výši 787,15 Kč (2,14% z podpory přiznané na SVV pro rok 2020) bylo využita na úhradu způsobilých 
nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže. Do fondu účelově určených prostředků 
bylo v roce 2020 převedeno 1837557,1 Kč (5% SVV).  
 
Část řešitelů nedočerpala grantové prostředky v plné výši. Došlo tak k vrácení finančních prostředků 
do FÚUP, příp. k vrácení části prostředků poskytovateli dotace (890244,08 Kč). Nejčastěji uváděným 
důvodem byly nerealizované plánované zahraniční cesty z důvodu pandemie COVID-19.  

 
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference „Covid-19“ bylo 

využito 45 tis. Kč (grant č. 114/2019/S, Vimperk/České Budějovice, 11/2020, délka trvání 2 dny, 

distanční forma, 18 studentů, 2 přednášející). Účastníky byli členové řešitelského týmu a studenti 

Pedagogické fakulty JU. Cílem konference byla diskuze o přípravě a realizaci praktických úloh 

v integrovaném, interdisciplinárním, transdisciplinárním, či mezioborovém kontextu použitelných  

k ověření vytipovaných faktorů a to zejména z pohledu studentů a jejich vstupu do edukační praxe. Na 

této studentské konferenci byly vytipovány úlohy a faktory a následně editovány do sbírky praktických 

úloh - pracovních listů zaměřených na integrovanou výuku, záznam konference je uložen. 

 
Všechny projekty GA JU realizované v roce 2020 byly vybrané ve studentské grantové soutěži 
provedené podle Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
schválených usnesením vlády České republiky č. 1021 ze dne 17. srpna 2009. Studentská grantová 
soutěž JU pro projekty s termínem zahájení v roce 2020 byla vyhlášena 1. srpna 2019, z tohoto důvodu 
bude dokončena podle pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády 
České republiky č. 1021 ze dne 17. srpna 2009.  
https://www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/grantova-agentura-ju/ga-ju-2020-vyhlaseni-nove-grantove-
souteze-souhrnne-podklady  
 
V programu týmových grantových projektů byl v roce 2020 přijat k financování 1 nový návrh projektu. 

Dále bylo financováno 29 pokračujících týmových projektů. Rada GA JU tak schválila na rok 2020 

celkem 30 projektů (8 přírodovědných, 8 zemědělských a rybářských, 3 humanitní a 11 společensko-

vědních) s celkovou dotací ve výši 30457 tis. Kč 

 
Z hlediska struktury JU bylo uděleno 1631 tis. Kč pro týmy z Ekonomické fakulty, 2499 tis. Kč  
z Filozofické fakulty, 5152 tis. Kč z Fakulty rybářství a ochrany vod, 2024 tis. Kč  
z Pedagogické fakulty, 11791 tis. Kč z Přírodovědecké fakulty, 1970 tis. Kč z Teologické fakulty, 1351 
tis. Kč ze Zdravotně sociální fakulty, 4039 tis. Kč ze Zemědělské fakulty.  
 
V programu individuálních grantových projektů bylo pro rok 2020 podáno celkem 96 návrhů projektů 
s požadavky o celkové výši 13608 tis. Kč (částka bez zahrnutí požadavku dvouletých projektů na r. 
2021). Z výše uvedeného počtu bylo podáno 31 návrhů do sekce přírodovědných oborů (5079 tis. Kč), 
36 návrhů do sekce zemědělských a rybářských oborů (6054 tis. Kč), 24 návrhů do sekce humanitních 

https://www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/grantova-agentura-ju/ga-ju-2020-vyhlaseni-nove-grantove-souteze-souhrnne-podklady
https://www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/grantova-agentura-ju/ga-ju-2020-vyhlaseni-nove-grantove-souteze-souhrnne-podklady


oborů (2004 tis. Kč), 5 návrhů do sekce společenskovědních oborů (471 tis. Kč). Do technicko-aplikační 
sekce nebyl podán žádný projektový návrh.  
 
Celkem bylo přijato k řešení 39 individuálních studentských grantových projektů, z toho  
18 projektů jednoletých, 11 projektů dvouletých a schváleno pokračování 10 dvouletých individuálních 
grantových projektů. Na řešení těchto 39 individuálních grantových projektů byla Radou GA JU 
schválena dotace o celkové výši 5383,4 tis. Kč (14 přírodovědných, 10 zemědělských a rybářských,  
12 humanitních, 3 společenskovědní).  
 
Z hlediska struktury JU bylo uděleno 73 tis. Kč na projekt Ekonomické fakulty, 436 tis. Kč na projekty 
Filozofické fakulty, 1268 tis. na projekty Fakulty rybářství a ochrany vod, 75 tis. na projekt Pedagogické 
fakulty, 2446,4 tis. Kč na projekty Přírodovědecké fakulty, 486 tis. Kč na projekty Teologické fakulty, 
541 tis. Kč na projekty Zemědělské fakulty a 58 tis. Kč na projekt Zdravotně sociální fakulty JU.  
 
Přínos individuálních grantů GA JU je dvojí: vedle fungování jako zdroje účelově přidělovaných 
finančních podpor plní GA JU především roli „školy grantového projektování“ pro studenty doktorských 
programů. V případě týmových grantů jde navíc o integraci výzkumných týmů s významným podílem 
studentů doktorských studijních programů a se zapojením nadějných studentů magisterských 
studijních programů.  
 
Za rok 2020 bude předkládáno 253 výsledků výzkumu a vývoje jako výsledků studentských projektů do 
databáze RIV. Počty výsledků podle typu jsou následující: odborná kniha (B) 8, kapitola v odborné knize 
(C) 9, článek ve sborníku (D) 29, užitný vzor (Fuzit) 1, recenzovaný odborný článek (J) 199, certifikovaná 
metodika (Nmet) 1, ostatní výsledek (O) 3, patent (P) 1, poloprovoz (Zpolop) 2.  
 
Kromě výše uvedených výsledků předkládaných za rok 2020 bude do databáze RIV předkládán  
1 výsledek studentského projektu z r. 2018: článek ve sborníku (D) 1, a také 10 výsledků studentských 
projektů z r. 2019: kapitola v odborné knize (C) 1, článek ve sborníku (D) 2, recenzovaný odborný článek 
(J) 6, poloprovoz (Zpolop) 1.  
 
Další výsledky jsou v současné době hlášeny jako „v tisku“, „odeslány do tisku“ apod., a lze očekávat 
jejich uplatnění v následujících letech.  
 
Mezi uplatněnými výsledky se objevilo několik příkladů excelence, mezi které lze zařadit zejména 
publikace v prestižních mezinárodních časopisech zařazených do kategorie Q1 podle Journal Citation 
Reports, u kterých jsou studenti z výzkumných týmů uváděni jako autoři/spoluautoři.  
 
V roce 2020 vzniklo s podporou prostředků SVV 73 diplomových a disertačních prací. Obhajoby dalších 

prací vzniklých s podporou GA JU budou probíhat v roce 2021. 

 


