
Práce s talentovanými 
studenty



Podpora talentů na úrovni fakult

▪ Studenti mohou dokončit studium v kratším časovém 
termínu

▪ Mohou dosahovat kvalitnějších výstupů v odborné 
rovině

▪ Podpoření studenti častěji nacházejí uplatnění v daném 
oboru, ať již na univerzitní půdě nebo v soukromém 
sektoru

Cíle podpory talentů:



Podpora talentů na FIM

Podpora studentů doktorského studia = rozvoj nadstandartních aktivit 

ve výuce i v odborné činnosti

= Doktorand sám požádá o podporu konkrétní činnosti formou   
„projektové žádosti“, kde aktivity popíše a nastíní výstupy v   
horizontu tří měsíců. 

= Odborná komise posuzuje potenciál, komentuje obsah a případně  
směruje a odborně podporuje studenta.

=  Podpora - 30 tis. Kč na 3 měsíce, další podpora v případě potřeby 
získávání kontaktů, zahraničních cest, odborné konzultace.

= FIM v roce 
• 2020 v rámci motivačního programu „superdoktorand“ podpořila 9 

studentů v celkové výši 450 tis.
• V roce 2021 (k 31. 10. 2021) podpořila 7 studentů v objemu 300 tis. Kč.



Podpora talentů na PřF

Podpora studentů doktorského studia na PřF je založena na hodnocení již 
realizovaných aktivit, které prokazují mimořádné aktivity, dovednosti a schopnosti

Hodnotí se:

Účast na stáži

Počty a autorský podíl článků publikovaných v odborných časopisech řazených 
do databází WoS a Scopus 

Počty aktivních vystoupení na národních a zahraničních konferencích 

Počty podaných či získaných projektů jako řešitel/spoluřešitel

Počty výsledků aplikovaného výzkumu (patent, užitný vzor,…)

Komise složená z proděkanů PřF UHK vybírá v této soutěži nejkvalitnější 
fakultní doktorandy, kteří dostávají speciální doktorandské stipendium. 

PřF v r. 2021 podpořila 6 studentů po dobu 8 měsíců celkem 480 tis. Kč



Podpora talentů na celouniverzitní úrovni

Podpora měkkých dovedností a podnikavosti

Propojení s podnikatelskou sférou – JobStart, Business Breakfast

Podpora vlastního podnikání – projekt Podnikni to!

Propojení studentů a úspěšných absolventů přes Absolventský klub 
(mentoring, stáže)

Rozvíjení komunikační, prezentačních dovedností, kritické myšlení, 
rozvíjení kreativního potenciálu – úkol Kariérního centra do budoucna

Podpora mezinárodních mobilit, uplatnění ve studentských spolcích, 
účast studentů na chodu UHK



Děkuji za pozornost

Ing. Zdeňka Kulhánková
vedoucí centra

tel.: +420 737 227 132
e-mail: zdenka.kulhankova@uhk.cz

mailto:zdenka.kulhankova@uhk.cz

