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Stipendia Zdeňka Pešata

Stipendium Zdeňka Pešata (dále SZP) je pojmenováno po vynikajícím literárním historikovi
a někdejším řediteli Ústavu pro českou literaturu AV ČR (dále ÚČL). Je financováno z rozpočtu
ÚČL, popřípadě z účelových prostředků výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie.

Stipendijní program je určen pro badatele působící v zahraničí, kteří se zabývají literaturou,
literárním životem, literární bibliografií, literární teorií a historií v českých zemích. SZP je
přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se
pracuje v ÚČL.

SZP slouží k podpoře studijních pobytů v maximální délce trvání čtyř týdnů na pražském, případně

brněnském pracovišti ÚČL. Účelem stipendia je podpořit realizaci již rozpracovaných vědeckých
záměrů (např. knih, studií, edic či doktorských prací) a prohloubení spolupráce v rámci Konsorcia

pro vytváření a využívání zdrojů světové literárněvědné bohemistiky. Pro účely soutěže proto není
třeba navrhovat zvláštní projekt.

ÚČL poskytuje Nositeli SZP finanční prostředky na úhradu ubytování, stravného a dalších výdajů
souvisejících s výzkumným programem pobytu v délce čtyř týdnů v Praze, nebo v Brně do celkové

výše 30 000 Kč (nebo poměrné části této částky v případě doby pobytu kratší než čtyři týdny).

SZP dále zahrnuje poskytnutí pracovního místa, služeb knihovny a dalších informačních zdrojů

ÚČL i konzultace s pracovníky ÚČL.

Informace o průběhu soutěže o SZP

V každém kalendářním roce se obvykle udělují tři SZP. Z toho minimálně jedno SZP bude uděleno

uchazeči z odborné instituce zapojené do Konsorcia pro vytváření a využívání informačních zdrojů

světové literárněvědné bohemistiky (doktorskému studentovi, postdoktorandovi, pedagogickému

nebo vědeckému pracovníkovi) za účelem posílení a dalšího rozvoje spolupráce dané instituce

s ÚČL na sběru dat pro Českou literární bibliografii.

Veřejná soutěž o SZP je vypisována podle rozpočtových možností ÚČL, zpravidla dvakrát ročně.

Soutěž o SZP je postupně po jednotlivých kolech vyhlašována na webu ÚČL. ÚČL si vyhrazuje právo
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jedno nebo více kol soutěže o Stipendium Zdeňka Pešata nevypsat nebo již vypsané kolo soutěže
zrušit.

Přihlášky do soutěže o SZP mají následující předepsanou strukturu:

— Jméno a příjmení, akademické tituly, rok narození, současné pracoviště, adresa bydliště;
předpokládaný termín pobytu v délce nejvýše 4 týdnů;

— Strukturovaný odborný životopis;
— Charakteristika projektu, cíl studia v České republice a pracovní program pro pobyt v ÚČL

v rozsahu do 4 000 znaků vč. mezer;
— Název a stručná anotace projektu v rozsahu do 500 znaků vč. mezer;
— Vymezení tématu přednášky či prezentace výzkumu plánované během pobytu v ÚČL;
— Bibliografie nejdůležitějších prací uchazeče s důrazem na bohemistiku, případně další témata

aktuálně řešená v ÚČL. (Doktorandi či aspiranti mohou uvést i nepublikované kvalifikační
a diplomové práce.)

Přihlášky se odevzdávají elektronicky na adresu zaminiucl.cas.cz. Do soutěže se přijímají pouze
kompletní přihlášky se všemi náležitostmi v českém nebo anglickém znění.

o udělení SZP rozhoduje Rada ÚČL na základě výsledků výběrového řízení, organizovaného
zástupcem ředitele ÚČL pro mezinárodní spolupráci.

Na udělení stipendia není právní nárok.

Podmínky SZP

Nositel SZP

— bezprostředně po vyhlášení výsledků daného kola soutěže určí vjednání s ÚČL závazný termín
svého studijního pobytu; v případě nutné změny termínu nebo zrušení pobytu se zavazuje
uhradit na výzvu ÚČL ze svých prostředků případné storno poplatky;

— sám uhradí své náklady na dopravu do Prahy (případně Brna) a zpět;
— je povinen si zajistit takové zdravotní pojištění, které je platné po celou dobu jeho pobytu na

území ČR.
— během svého studijního pobytu vystoupí na půdě ÚČL se samostatnou přednáškou či

prezentací svého výzkumu;
— odevzdá zástupci ředitele ÚČL pro mezinárodní spolupráci nejpozději do měsíce po

uskutečnění studijního pobytu zprávu o provedeném výzkumu a plánovaných publikačních
výstupech z něj;

— ve všech publikačních výstupech podpořeného projektu bude uvádět dedikaci na Stipendium
Zdeňka Pešata udělované Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. a na využití zdrojů
výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz);

— zváží možnost nabídnout svůj příspěvek k publikaci v recenzovaném časopise Česká literatura;
— publikaci každého výstupu z podpořeného projektu oznámí ÚČL a zašle ústavu jeden exemplář.

2/3



I,

Statut Stipendia Zdeňka Pešata projednala Rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dne

19. 2. 2021.

V Praze 20. 2. 2021

Ústav liro českou literaturu AV ČR, v.v.
Institute cf Czech Literature of the CAS
: Florenci 12O/3, lic cc Prh3 1
uČ CZ3cu www,cI.ciz

PhDr. Ph.D.,
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