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„Soustřeďte všechny své myšlenky na

bezprostřední úkol. Sluneční paprsky nezapálí, 

pokud nejsou soustředěny do jednoho bodu.“

Alexander Graham Bell



 Kdy jsem začal uvažovat já o podání projektu?

 Moje předchozí zkušenosti v roli hlavního řešitele: 2x Mezifakultní projekt, 2x Fond vědy

 GAČR jsem podával poprvé

Kdy jsem začal přemýšlet o podání projektu?
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 Podmínky pro podání projektu v roce 2019:

 V roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od udělení Ph.D.

 Postdoktorská stáž v zahraničí min 180 dnů. Může být rozdělena na dvě kratší.

 Řešitelský tým       tvořen ještě nejméně dvěma odbornými spolupracovníky (jmenovitě) = v roce 

podání návrhu dosáhl věku nejvýše 35 let.

2017 Únor 2018 2018 Duben 2019 2020

Začal hledat 

vhodného vědce, jako 

školitele na stáž 

Získal Ph.D. 6 měsíční stáž Podání projektu Začátek řešení



 Moje téma

 Magnetoreologická kapalina dynamika zřetězení částic pochopení

procesů (popis), které ovlivňují rychlost zřetězení částic

 Téma v hlavě cca rok = hrozně pomůže si ve „volných chvílích“ ukládat 

články (pokaždé jsem zvolil trochu jiné klíčové slovo a našel něco jiného)

 Články pak pomohou v nalezení „bílého místa“ a specifikaci cílů

 Materiál a metody 

 Nejtěžší       snažil jsem se co nejpodrobněji popsat metodiku měření a 

úpravy zařízení        hodně jsem vsadil na popisné obrázky

 Uvedl jsem dvě různé metody      negativní stanovisko oponentů

Téma projektu?
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 Volba tématu projektu = extrémně důležité

 Všichni oponenti komentovali a hodnotili novost projektu

Feromagnetické 

částice

Olej

Magnetické pole

Popis měřící metody a vyhodnocení dat



Kolik času jsem potřeboval?
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 Samotná textová část projektu + finance + vkládání GRIS      cca 1 měsíc

 Nicméně projekt jsem měl již promyšlený

 Mezifakultní projekt (2 dny) vs GAČR (měsíc) = nesrovnatelné



 Odhadl jsem zhruba potřebný čas     2       Počet osob a výše úvazků

 Časová rezerva (objeví se problémy)

 Můj úsudek 1 milion korun 1 impaktovaná publikace v lepším časopise (IF cca 3)

 Publikace jsem v projektu přesně specifikoval (název a zhruba oblast)

 S GRIS jsem neměl větší problém Příjemné překvapení

 Co byl velký oříšek: Dotace na pořízení investic = NEDOPORUČUJI

S čím jsem bojoval?
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 Podával jsem větší projekt poprvé a řešil tyto otázky:

 Kolik zvolit publikací?

 Jak zvolit výši úvazků?

 Jak zvolit 1 FTE?
 Výše způsobilých osobních nákladů musí být stanovena v souladu s interními směrnicemi příjemce …

 Dokument: Průměrná hrubá mzda v roce 2018 na VUT



Oponenti a závěr
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 Vyjádření oponentů:

 Preferují stáž mimo Evropu

 Dívají se na předchozí vědecké výsledky i když se jedná o juniorský projekt (já: h-index 3, 64 citací) 

 Všichni komentovali novost tématu 

 Nikdo nekomentoval mojí špatnou angličtinu

 Závěr

 Z pohledu Ph.D. studenta je nutné přemýšlet o projektu dostatečně dopředu (cca 2 roky)

 Nalezení bílého místa a volba cíle projektu je extrémně důležitá

 Textová část projektu zabere cca 1 měsíc

 Nedoporučuji Investice (odpisy)
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