
VZOR VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI TALENT 
 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PODPORU V ROCE xxxx 
V RÁMCI MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU ZČU – ČÁST TALENT 

 
PŘÍJMENÍ A JMÉNO STUDENTA: 
 
OSOBNÍ ČÍSLO STUDENTA: 
 
BAKALÁŘSKÝ, MAGISTERSKÝ NEBO DOKTORSKÝ PROGRAM A OBOR STUDIA: 
 
FAKULTA: 
 
ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI – vazba na oblasti uvedené v „Pravidlech pro získání a využití 
podpory v rámci motivačního systému ZČU – část TALENT pro rok 2016“: (rozsah 
maximálně strana A4, zvýrazněte dosažené výsledky, uveďte oblast podpory – viz níže) 
Žádost se podává za již dosažené výstupy. Příklady výstupů uváděných v žádosti:  
Pozn.: Text kurzívou prosím před samotným vyplněním žádosti smažte, jedná se pouze o příklady uváděných 
výstupů.  

Účast na národních/mezinárodních konferencích (prezentace příspěvků, publikace ve sborníku): 

- TOLAR, D., ŠTORK, M. Acknowledged data transmissions in wireless sensor network with optimized sensor 
energy consumption, APPEL 2015 (Plzeň, ČR, 1. ze 2 autorů, OBD ID 43911263), příspěvek ve sborníku 
konference. 

- OUDOVÁ, A., ŠTICH, L. Periférní zařízení Sphero a Dice + jako nástroje pro hru i didaktické pomůcky  
ve výuce. Sborník příspěvků 4. Interdisciplinární SVK doktorandů FPE (ZČU, Plzeň, 2014, OBD ID 43908936) 

Publikační činnost (článek v impaktovaném časopise, článek v recenzovaném národním časopise, vydání 
odborné publikace):                                                                                                                                                                                                                                                                         

- FÁROVÁ, N. Muži učitelé v mateřských školách – konstrukce maskulinity ve feminizovaném prostředí. Gender, 
rovné příležitosti, výzkum, 2015, roč. 16, ISSN: 1213-0028 (OBD ID 43911532, zařazen v databázích SCOPUS  
a ERIH) 

- VLČEK, J., BELOSLUDTSEV, A., REZEK, J., HOUŠKA, J., ČAPEK, J., ČERSTVÝ, R., HAVIAR, S. High-rate 
reactive high-power impulse magnetron sputtering of hard and optically transparent HfO2 films. Surface  
& Coatings Technology, 2016, roč. 290, ISSN: 0257-8972 (OBD ID 4391438, zařazen v databázi WoS IF 1,998) 

Soutěže (sportovní, designérské, SVOČ atd.):  
U soutěží a přehlídek je nutné doložit reprezentaci ZČU (logo na dresu, uvedení univerzity v médiích, 
prospektech, katalozích, programech, startovních listinách  apod.), umístění a celkový počet účastníků, odkaz na 
webové stránky soutěže, fotografie, návrhy, diplomy atp.  

- 5. místo za návrh koupelny v mezinárodní soutěži HANSGROHE DESIGN PRIZE 2015 by iF (Hannover, DE, 
celkem 47 výherců ze 400 přihlášených, výsledky dostupné na www.hansgrohe.com), vítězný návrh součástí 
putovní výstavy. 

- 10. místo v soutěži EMX open, Otevřené Mistrovství Evropy 2015v motocrossu (výsledky dostupné na www.fim-
europe.com). 

Příklady dalších oceňovaných výstupů: 
- spoluorganizace národní/mezinárodní konference (uváděné informace: termín, míra zapojení, místo konání,…) 
- reprezentace ZČU na propagačních akcích (DVT, Noc vědců, DOD, sportovní události a soutěže, Dětská 
univerzita FPE,…) 
- aktivní účast na mezinárodním workshopu/akci – popsat způsob aktivní účasti 
- vědecko-výzkumná činnost a její prezentace, inovativní návrh zavedený do praxe - doložit 
- patent národní/mezinárodní, návrh užitného designu – OBD ID + doložit 
- účast na sympoziu - popsat způsob aktivní účasti 

Podpora se NEPŘIDĚLUJE v následujících případech: 
- žádost nespadá do oblastí podpory 
- u žádostí s výsledky, které byly oceněné již v předchozích kolech MS ZČU – část TALENT 
- u žádostí, u kterých nelze doložit dosažení výsledku 
- zapojení ve studentské komoře AS ZČU, zapojení v projektech TAČR, SGS a SVK apod., vynikající studijní 
výsledky 
- postery na konferenci (samostatně) 

http://www.hansgrohe.com/
http://www.fim-europe.com/
http://www.fim-europe.com/


 
 
DATUM A PODPIS ŽADATELE: 
 
JMÉNO ŠKOLITELE1 NEBO ODPOVĚDNÉ OSOBY2: 
 
 
NAVRHOVANÁ VÝŠE PODPORY ŠKOLITELEM/ODPOVĚDNOU OSOBOU: 
 
 
DATUM A PODPIS: 
 
NAVRHOVANÁ VÝŠE PODPORY ZÁSTUPCEM FAKULTY (viz Příloha č. 2): 
 
 
DATUM A PODPIS: 
 

                                                 
1  U studentů doktorských studijních programů – podpis školitele. 
2  U studentů magisterských, případně bakalářských studijních programů – odpovědnou osobou se rozumí 
vedoucí katedry nebo vedoucí diplomové práce. V případě nejasností konzultujte s proděkany pro výzkum a 
vývoj/tvůrčí činnost. 


