
1 
 

Struktura žádosti pro podání návrhu na udělení mzdové podpory 

postdoktorandům 

 

Podání žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace, do níž zadává 

povinná data vědecký tajemník FLÚ na základě podkladů žadatele.1 

Kromě elektronického podání se odesílá rovněž vytištěná verze, která 

obsahuje další přílohy. Pro bezproblémové zadání povinných dat do 

webové aplikace je nezbytné, aby byly podklady dodány v textovém 

procesoru Word a aby obsahovaly především níže uvedené náležitosti.  

Podrobné informace k projektu jsou dostupné na webové stránce 

http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-

postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-

lidskych-zdroju.html   

Dokument s FAQ je dostupný zde:  

http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/In

formace_pro_pracoviste/files/FAQ_2016-06-09.pdf  

Interní norma FLÚ je dostupná zde: 

http://www.flu.cas.cz/images/dokumenty/interni/smernice_reditele/20

17/smernice_pro_posuzovani_navrhu_mzdove_podpory.pdf  

PDF ukázku webového formuláře si můžete pro lepší orientaci v žádosti 

stáhnout zde: 

https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaS2FWVWRCNkZPbW8/v

iew?usp=sharing  

 

Pokud je žadatelem cizí státní příslušník, bod 04 lze vyplnit v anglickém 

jazyce. Přílohy „motivační dopis“ a „životopis“ lze rovněž dodat anglicky. 

 

 

 

 

                                                             
1 Podání žádosti do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora 
postdoktorandů na pracovištích AV ČR“ předchází interní výběrové řízení FLÚ; podány jsou pouze ty 
žádosti, které v tomto výběrovém řízení uspějí. 

http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html
http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html
http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/mzdova-podpora-postdoktorandu-na-pracovistich-avcr/program-podpory-perspektivnich-lidskych-zdroju.html
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Informace_pro_pracoviste/files/FAQ_2016-06-09.pdf
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Informace_pro_pracoviste/files/FAQ_2016-06-09.pdf
http://www.flu.cas.cz/images/dokumenty/interni/smernice_reditele/2017/smernice_pro_posuzovani_navrhu_mzdove_podpory.pdf
http://www.flu.cas.cz/images/dokumenty/interni/smernice_reditele/2017/smernice_pro_posuzovani_navrhu_mzdove_podpory.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaS2FWVWRCNkZPbW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaS2FWVWRCNkZPbW8/view?usp=sharing
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Žádost je nutné podat v níže uvedené struktuře: 

01 Kandidát  

Titul  
Jméno   
Příjmení   
Věd. hodnost   
E-mail   
Telefon   
Státní příslušnost   
Datum obhájení 
titulu Ph.D., Dr. 
nebo jejich 
ekvivalentu  

00.00.0000 

 

02 Útvar pracoviště, kde bude kandidát zařazen  

Název útvaru  Plný název oddělení 

 

03 Pracovní zařazení kandidáta  

Název 
výzkumného 
tématu  

 

Výše sníženého 
úvazku z důvodu 
péče o dítě 

Pokud se uplatňuje. 

Doba trvání 
podpory v celých 
měsících 

12–24 

Datum zahájení 
podpory 

00.00.0000 

Datum ukončení 
podpory 

00.00.0000 

 

04  Pracovní program a projekty  

Rámcový pracovní 
program (max. 

Doporučujeme stručný popis obsahu a tématu 
projektu a jeho propojení s badatelskou orientací 
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1800 znaků, jinak 
nelze vložit do 
webové aplikace) 

útvaru FLÚ. 

Projekty, na 
kterých bude 
kandidát pracovat 

Předpokládá se spíše stručná informace, která by 
svým rozsahem výrazně nepřesahovalo předchozí 
bod. Doporučujeme uvést v jednotlivých bodech 
strukturovaný seznam konkrétních úkolů (projektů 
oddělení, článků, workshopů apod.), na kterých se 
bude postdoktorand podílet, spolu s orientačním 
harmonogramem. Tato sekce slouží především ke 
kontrole plnění schválených projektů. Další podpůrné 
údaje (např. zdůvodnění významnosti tématu apod.) 
je vhodné zakomponovat spíše do motivačního 
dopisu (viz níže). 

 

05 Přílohy – pouze ve formátu PDF 

Strukturovaný 
životopis kandidáta / 
Curriculum vitae 
  

Šablona k dispozici. 
https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaaXMwaH
BnUlVzRXM/view?usp=sharing  

Motivační dopis   Motivační dopis kandidáta, zaměřený na 
perspektivu působení ve vědecké sféře, na vztah 
k vědeckému oboru či pracovišti, útvaru apod. 

Podklady pro výběrové 
řízení 

Jeden soubor ve formátu PDF. Lze přiložit např. 
Doporučující dopisy apod. Vedení FLÚ k souboru 
připojí protokol o výběrovém řízení. 

Vyjádření ředitele 
pracoviště 

Stručné zdůvodnění, proč je postdoktorand 
zařazován právě do vybraného vědeckého útvaru. 
Vložte do tabulky jako prostý text, který bude 
zakomponován do vyjádření ředitele. 
 

Prohlášení kandidáta Prohlášení kandidáta, že souhlasí s navrženými 
podmínkami a s pracovním programem. Šablona 
k dispozici: 
https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaUlFfZFVM
SFZ2eE0/view?usp=sharing  

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaaXMwaHBnUlVzRXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaaXMwaHBnUlVzRXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaUlFfZFVMSFZ2eE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7ehh29sEuqaUlFfZFVMSFZ2eE0/view?usp=sharing
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Soubory pojmenujte dle následujícího klíče: 
 
Prijmeni_PPLZ_prihlaska.doc/docx 
Prijmeni_PPLZ_CV.pdf 
Prijmeni_PPLZ_motivace.pdf 
Prijmeni_PPLZ_prohlaseni.pdf 
Prijmeni_PPLZ_podklady.pdf 
 
Před přípravou žádosti si, prosím, pečlivě prostudujte pokyny 
zveřejněné na webu AV ČR a intranetu FLÚ včetně interní normy AV 
ČR č. 10/2018, která uvádí všechny podmínky a očekávání uvedeného 
programu podpory postdoktorandů (viz hlavička přihlášky, kde jsou 
uvedeny odkazy na hlavní dokumentaci). V případě nejasností, prosím, 
kontaktujte vědeckého tajemníka FLÚ. 


