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5.  Řešitel Název grantu a) Způsobilé 
náklady

b) Počet členů řeš. týmu, 
čerpajících mzdové 

prost ředky

Z toho po čet 
student ů

c) Způsobilé 
osobní náklady

Z toho osobní 
náklady student ů

d) Datum 
ukon čení

Ing. Iva Roubíková
Hodnocení růstové response druhů lesních dřevin na půdní prostředí 
antropogenně ovlivněných substrátů výsypek 146 000 6 4 33 514 24 000 31.12.2010

doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. Studium pronikání dřevin z agrárních valů a plášťů na úhory 25 000 2 2 25 000 25 000 31.12.2010
Mgr. Michal Holec. Ph.D. Pavouci jeskyní a dalšího podzemí okresu Ústí nad Labem a Děčín 99 784 2 1 41 667 25 000 31.12.2010
Ing. Václav Synek Sledování znečištění půd rtutí v Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí 80 000 3 2 27 357 20 000 31.12.2010
Ing. Petra Olšová, Ph.D. Analýza přirozených vazeb na území Euroregionu Krušnohoří 204 000 7 6 124 125 95 000 31.12.2010
Mgr. Tomáš Oršulák 3D vizualizace zaniklé obce Přísečnice 161 860 3 2 36 465 24 000 31.12.2010
RNDr. Martin Kuřil, Ph.D. Uspořádané pologrupy malých řádů 78 000 2 1 70 184 43 000 31.12.2010

Mgr. Jiří Škvor, Ph.D. Analýza samouspořádaných struktur symetrických diblokových kopolymerů 120 000 1 1 26 800 26 800 31.12.2010

Ing. Viktorie Vajsová
Výzkum strukturální nehomogenity a její odstranění u slitin 
AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 odlévaných do různých forem 210 000 2 1 30 000 20 000 31.12.2010

Mgr. Lenka Sýkorová Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2010 65 000 0 0 0 0 31.12.2010
Ing. Josef Trögl, Ph.D. Nové metody stanovemí imobilizované mikrobiální biomasy 141 000 4 2 66 000 40 000 31.12.2011
Ing. Josef Trögl, Ph.D. Vliv anorganických solí na denitrifikaci Paracoccus denitrificans 88 000 3 2 32 999 20 000 31.12.2011

doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Netradiční sorbenty: příprava, vlastnosti, studium sorpčních mechanismů a 
environmentální aplikace 290 000 9 7 127 572 80 000 31.12.2011

doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Fotokatalytické odbourávání organických polutantů v odpadních vodách 
pomocí TiO2 a CeO2 260 000 6 4 87 184 60 000 31.12.2011

Ing. Václav Synek
Složení resuspendovaného pouličního prachu ve vybraných městech 
Ústeckého kraje 110 000 2 1 30 000 23 500 31.12.2011

Ing. Richard Pokorný Paleontologický výzkum pseudokrasu severních Čech 230 000 2 1 39 951 25 000 31.12.2011
Mgr. Zdeňka Menšíková Drobná česká próza 1890-1930 66 000 2 1 23 835 15 000 31.12.2011

Mgr. Hana Pejčochová
Výzkum možností, metod a forem implementace Průřezových témat do 
Výtvarné výchovy na ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji 0 0 0 0 0 31.12.2010 odstoupeno od grantu

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Komparacke zájmů zahraničních studentů o studium na UJEP a jejich 
ekonomické dopady 290 238 6 6 120 000 120 000 31.12.2011

Mgr. Pavel Raška
Post-těžební morfodynamika a krajinně ekologické efekty kamenolomů v 
Českém středohoří 123 000 4 3 28 000 23 000 31.12.2011

Mgr. Kateřina Řeháková Biologie druhu Meta menardi  (Latreille 1804) 68 000 2 1 11 893 7 000 31.12.2011
Mgr. Zbyšek Posel Počítačová studie dynamických vlastností polymerů a jejich směsi 229 000 2 1 130 376 89 600 31.12.2011

Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Příprava a charakterizace dendrimernanokompozitních biokonjugátů pro 
imunosensorovou analýzu 291 000 2 1 73 592 45 000 31.12.2012

Ing. Pavel Kuba
Molekulárně dynamická simulace odprašování křemíku a kysličníku 
křemíku 300 000 4 2 159 804 100 000 31.12.2012

prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.
Aplikace molekulárních simulací: Stavové chování tekutin, klastry a 
perkolace 232 000 4 2 103 176 62 400 31.12.2012

RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.
Analýza možné souvislosti mezi chováním a hierarchickým postavením 
oběti v případech domácího násilí. 78 000 2 1 19 796 10 000 31.12.2011

Mgr. Jan Skála Pokročilé MHD modelování plazmových procesů ve sluneční fyzice 128 000 1 1 64 000 64 000 31.12.2011

Mgr. Jan Macák
Počítačová simulace elektronově stimulované desorpce z povrchů
pevných látek 300 140 4 2 167 805 108 000 31.12.2012

Mgr. Věra Tomešová Počítačové metody ve strukturní analýze 300 000 7 7 214 706 214 706 31.12.2012

Ing. Blanka Skočilasová
Návrh metodiky pro stanovení součinitele přestupu tepla v proudících 
kapalinách 266 755 4 3 46 605 30 000 31.12.2012

Ing. Marcela Faltýnová Ráz a přenos impulsu v soustavě elastických a viskoelastických těles 214 814 3 2 69 409 45 000 31.12.2012
Ing. Martin Svoboda Vyšetřování přechodového kmitání mechanické soustavy 224 619 3 2 57 410 45 000 31.12.2012

Ing. Martin Novák
Výzkum vlivu řezných podmínek při obrábění strojních součástí 
automobilového průmyslu na jejich kvalitu povrchu a životnost 300 000 2 1 40 326 19 500 31.12.2011

Mgr. David Tomíček, Ph.D.
Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku 
raného novověku do 19. století 296 161 13 8 149 991 90 000 31.12.2012

doc. Aleš Havlíček, Ph.D. Svoboda a otroctví od antiky po současnost 284 000 5 5 42 000 35 000 31.12.2011
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. Místo a paměť; Proměny společnosti v letech 1938-1958 285 000 12 8 139 891 90 000 31.12.2012

6 585 370,57 

17 223,00 

58 022,85 

225 932,23 

1. Kolik z přiznané podpory na SVVŠ bylo využito na úhradu způsobilých nákladů studentských 
projektů?
2. Kolik z přiznané podpory na SVVŠ bylo využito na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací 
studentských vědeckých konferencí?

3. Kolik z přiznané podpory na SVVŠ bylo využito na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací 
studentské grantové soutěže?
4. Kolik z přiznané podpory na SVVŠ bylo převedeno do fondu účelově určených prostředků?



 

 

 

 

 

 

 

6. Zásady studentské grantové sout ěže platné v dob ě vyhlášení studentské 
sout ěže a podle kterých bylo provedeno výb ěrové řízení studentské grantové 
sout ěže 
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Směrnici rektorky č. 2/2009  
z 1. 1. 2009 



Interní grantová agentura Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen IGA UJEP) sestává ze 
tří dílčích agentur: 

a) agentury pro studentskou grantovou soutěž, 

b) agentury na podporu umělecké činnosti, 

c) agentury na podporu sportovní reprezentace UJEP. 

Každá z uvedených agentur má oddělené financování, vlastní hodnotící komisi a všechny jsou 
organizačně a administrativně zabezpečovány tajemníkem pro IGA UJEP (dále jen tajemník). 
Tajemníkem je pracovník Oddělení pro vědu rektorátu UJEP, kterého určí prorektor pro vědu a další 
tvůrčí činnost (dále jen prorektor). 

Část I 
Agentura pro studentskou grantovou sout ěž 

Čl. 1 
Financování 

1. Agentura pro studentskou grantovou soutěž je financována z účelové podpory na specifický 
výzkum poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a případně i z finančních 
prostředků účelově vyčleněných z rozpočtu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (dále jen UJEP). 

2. UJEP z účelové podpory podle odst. 1 poskytuje podporu na 

a) úhradu způsobilých nákladů studentských grantů vybraných ve studentské grantové soutěži, 

b) úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže, nejvýše 
však do výše 2,5 % z poskytnuté podpory. 

3. Z podpory studentského grantu lze hradit 

a) Osobní náklady včetně stipendií pro studenty na výzkum, vývoj a inovace podle zákona 
č.111/2008 Sb., o vysokých školách a o změně  a doplnění dalších zákonů (zákona o 
vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. Přitom podíl osobních nákladů (včetně
stipendií), spojených s účastí studentů doktorského nebo magisterského studijního 
programu jakožto řešitelů nebo dalších členů řešitelského týmu (spoluřešitelů) na řešení 
studentského grantu, na celkových osobních nákladech (včetně stipendií), hrazených 
v rámci způsobilých nákladů studentského grantu, činí více než 60 %. 

b) Náklady na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku. 

c) Náklady na služby. 

d) Doplňkové náklady. 

e) Náklady studentského grantu uskutečňovaného na výzkumném pracovišti jiné právnické 
osoby než UJEP v případě, že se na základě dohody dané právnické osoby s UJEP podle § 
81 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 473/2004 Sb., uskutečňuje na tomto 
pracovišti akreditovaný studijní program, v němž pracují studenti UJEP, kteří jsou členy 
řešitelského týmu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou při splnění podmínek uvedených v 
čl.1 odst.3 první odrážka a v čl.2 odst. 1 písm. c) i vědečtí, výzkumní nebo vývojoví 
pracovníci dané právnické osoby. 

Čl. 2 
Přihláška studentského grantu 

1. Přihlášku studentského grantu předkládá řešitel studentského grantu. Řešitelem studentského 
grantu může být: 

a) Student doktorského studijního programu akreditovaného na UJEP nebo akademický 
pracovník UJEP. 

b) Dalšími členy řešitelského týmu (spoluřešiteli) jsou studenti doktorského nebo 
magisterského studijního programu akreditovaného na UJEP nebo akademičtí, vědečtí, 
výzkumní nebo vývojoví pracovníci UJEP. V případě, že řešitelem studentského grantu je 



student doktorského studijního programu akreditovaného na UJEP, je vždy členem 
řešitelského týmu školitel řešitele. 

c) Počet studentů doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu 
v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. 

2. Návrh studentského grantu se podává na dobu řešení minimálně jednoho roku, maximálně tří 
let. Maximální výše finančních prostředků přiznaných na podporu studentského grantu na jeden 
kalendářní rok činí 300 tis. Kč. 

3. Grantová přihláška se předkládá tajemníkovi na předepsaném formuláři. Předepsaný formulář
tvoří přílohu č. 1 této směrnice.  

4. Grantovou přihlášku lze předložit do 31. prosince roku předcházejícího roku zahájení řešení 
studentského grantu.  

5. Předložením grantové přihlášky se rozumí doručení jednoho originálu a dvou kopií vyplněných 
předepsaných formulářů s jejich elektronickou podobou (e-mailem) tajemníkovi v uvedeném 
termínu. 

Čl. 3 
Komise pro studentské granty 

1. Komisi pro studentské granty jmenuje rektorka UJEP na dobu tří let. Předsedou Komise pro 
studentské granty je prorektor.  Každá součást UJEP, která má akreditovaný doktorský nebo 
magisterský studijní program, je v komisi zastoupena jedním členem. V případě, že některý 
z členů Komise pro studentské granty je řešitelem nebo členem řešitelského týmu některého z 
předkládaných návrhů studentských grantů v daném roce, jmenuje rektorka na návrh děkana 
nebo ředitele součásti jeho náhradníka, který ho zastupuje po celou dobu řešení i hodnocení 
studentského grantu. 

2. Rektorkou jmenovaný zástupce součásti UJEP nebo jeho náhradník podle předcházejícího 
bodu nemůže být při jednání Komise pro studentské granty zastoupen. 

3. Jednání Komise pro studentské granty je usnášeníschopné, pokud se jednání zúčastní 
nadpoloviční většina všech členů. 

4. O závěrech svého jednání Komise pro studentské granty rozhoduje hlasováním. Pro schválení 
rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů Komise pro studentské granty. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Komise pro studentské granty. 

5. Zápis z jednání Komise pro studentské granty zveřejňuje tajemník na webových stránkách 
UJEP nejpozději do 7 dnů po jednání Komise pro studentské granty. 

Čl. 4 
Hodnocení grantových přihlášek 

1. Předseda komise pro studentské granty jmenuje dva oponenty (jednoho interního a jednoho 
externího), kteří posoudí grantovou přihlášku a písemně se vyjádří zejména k tomu, zda 
navrhovaný studentský grant je původní, předpokládané výsledky budou uplatnitelné z hlediska 
platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj, navrhované 
finanční prostředky jsou odůvodněné a zda řešení studentského grantu doporučují.  

2. Tajemník bezprostředně po obdržení písemného vyjádření obou oponentů předá kopie 
vyjádření obou oponentů děkanovi příslušné fakulty, resp. řediteli ústavu. 

3. Jednání Komise pro studentské granty posuzující přihlášené studentské granty sestává ze dvou 
částí. V první části jednání Komise pro studentské granty vyřadí z hodnocení přihlášky, které 
byly doručeny po termínu nebo ve  kterých jsou uvedeny neúplné údaje nebo jsou jinak 
administrativně nevyhovující, projedná ostatní přihlášky a navrhne případně úpravy 
požadovaných finančních prostředků v jednotlivých studentských grantech.  

4. V druhé části jednání každý z řešitelů představí svůj návrh studentského grantu v krátkém 
vystoupení i s uvedením přehledu dosud dosažených výzkumných výsledků všech členů
řešitelského týmu v dané oblasti a předpokládaných výstupů studentského grantu.  



5. Komise pro studentské granty při hodnocení grantových přihlášek vychází z platné Metodiky 
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj (dále jen metodiky). Přihlíží 
zejména 

a) k dosud dosaženým výsledkům všech členů řešitelského týmu podle uvedené metodiky a 

b) k výstupům, které jsou cílem návrhu studentského grantu. 

6. Následně Komise pro studentské granty rozhodne o  návrhu konečného pořadí studentských 
grantů a o návrhu finančních prostředků na řešení jednotlivých studentských grantů.  

7. Komise pro studentské granty předloží rektorce návrh na přidělení studentských grantů každý 
rok nejpozději do 15. 2. 

8. Rektorka rozhodne o přidělení studentských grantů do konce února každého roku.  

9. Rozhodnutí rektorky zveřejňuje tajemník  na webových stránkách UJEP do 7 dnů ode dne 
rozhodnutí rektorky. 

Čl.5 
Přidělení studentského grantu 

Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) všechny řešitele o zveřejnění zápisu z jednání Komise 
pro studentské granty a o zveřejnění rozhodnutí rektorky o přidělení studentských grantů. 

Čl. 6 
Pokračování řešení studentského grantu 

1. U studentských grantů, jejichž řešení bylo schváleno na dobu delší než jeden rok, je podmínkou 
pokračování studentského grantu úspěšné absolvování průběžného oponentního řízení vždy po 
jednom roce řešení.  

2. V průběžném oponentním řízení předloží řešitel tajemníkovi písemně i elektronicky (e-mailem) 
vždy do 15. ledna roku následujícího po každém roce řešení: 

a) Průběžnou zprávu o řešení studentského grantu za uplynulé roky řešení. Průběžná zpráva 
popisuje postup a stav řešení, dosažené výsledky a porovnání s původní představou o 
řešení studentského grantu. 

b) Výkaz o čerpání přidělených finančních prostředků za uplynulé roky. 

3. Předseda Komise pro studentské granty jmenuje dva oponenty (jednoho interního a jednoho 
externího), kteří posoudí průběžnou zprávu o řešení studentského grantu a výkaz o čerpání 
finančních prostředků za uplynulé roky. Oponenti se písemně vyjádří zejména k tomu, zda 
řešení postupuje v souladu s předloženým návrhem studentského grantu, zda je reálné 
dosáhnout deklarovaných cílů studentského grantu a zda doporučují ve studentském grantu 
pokračovat. 

4. Na základě zprávy o řešení studentského grantu, výkazu o čerpání finančních prostředků za 
uplynulé roky a obou oponentních posudků rozhodne Komise pro studentské granty o tom, zda 
navrhne rektorce v řešení studentského grantu pokračovat s původním přiděleným nebo 
případně redukovaným finančním zajištěním nebo zda navrhne rektorce řešení studentského 
grantu zastavit. 

5. Pokud řešitel nepředloží do požadovaného termínu průběžnou zprávu o řešení grantu a výkaz o 
čerpání finančních prostředků za uplynulé roky v uvedeném termínu, považuje se grant za 
ukončený a nesplněný. 

6. Pokud Komise pro studentské granty navrhne zastavení řešení studentského grantu, navrhne i 
výši finančních prostředků k vrácení příslušnou součástí do rozpočtu Agentury pro studentskou 
grantovou soutěž.  

7. Komise pro studentské granty o návrzích na pokračování nebo zastavení studentských grantů
rozhodne do 15. 2. každého roku. 

8. Zápis Komise pro studentské granty o návrzích na pokračování nebo zastavení studentských 
grantů zveřejní tajemník na webových stránkách UJEP do 7 dnů ode dne jednání Komise pro 
studentské granty.  



9. Rektorka rozhodne o pokračování nebo zastavení studentských grantů do konce února 
každého roku. 

10. Pokud Komise pro studentské granty rozhodla podle čl.6 odst. 6 o návrhu na vrácení finančních 
prostředků, rozhodne rektorka o vrácení finančních prostředků příslušnou součástí do konce 
února každého roku.  

11. Rozhodnutí rektorky o pokračování nebo zastavení studentského grantu tajemník zveřejňuje na 
webových stránkách UJEP nejpozději do 7 dnů ode dne rozhodnutí rektorky.  

12. Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) řešitele o zveřejnění rozhodnutí Komise pro 
studentské granty o pokračování nebo zastavení studentského grantu a rozhodnutí rektorky o 
zastavení nebo pokračování studentského grantu.  

Čl. 7 
Ukončení řešení studentského grantu 

1. Každý studentský grant se ukončuje závěrečným oponentním řízením. 

2. V případě závěrečného oponentního řízení předloží řešitel tajemníkovi do 15. ledna roku 
následujícího po posledním roce řešení studentského grantu: 

a) Závěrečnou zprávu o řešení projektu za celou dobu řešení. Závěrečná zpráva popisuje 
postup řešení, dosažené výsledky a porovnání s původní představou o řešení studentského 
grantu s detailnějším popisem posledního roku řešení. 

b) Přehled o čerpání finančních prostředků za všechny roky řešení doplněný o výkaz čerpání 
finančních prostředků za poslední rok řešení.

3. Předseda Komise pro studentské granty jmenuje dva oponenty (jednoho interního a jednoho 
externího), kteří posoudí zprávu o řešení studentského grantu, výkaz o čerpání finančních 
prostředků a dosažené cíle projektu. Oponenti se písemně vyjádří zejména k tomu, zda bylo 
dosaženo deklarovaných cílů studentského grantu a zda čerpání finančních prostředků
odpovídá dosaženým výsledkům  

4. Na základě závěrečné zprávy o řešení, přehledu čerpání finančních prostředků za všechny roky 
řešení, obou oponentních posudků a s přihlédnutím k dosaženým výsledkům studentského 
grantu rozhodne Komise pro studentské granty do 15. 2. roku následujícího po posledním roce 
řešení studentského grantu o tom, zda navrhne rektorce studentský grant ukončit jako splněný, 
z části splněný nebo nesplněný. 

5. Pokud řešitel nepředloží závěrečnou zprávu o řešení studentského grantu a přehled o čerpání 
finančních prostředků za všechny roky řešení doplněný o výkaz čerpání finančních prostředků
za poslední rok řešení, považuje se studentský grant za nesplněný. 

6. Navrhne-li Komise pro studentské granty ukončit studentský grant jako  nesplněný, navrhne 
rektorce současně i výši finančních prostředků k vrácení příslušnou součástí UJEP do rozpočtu 
Agentury pro studentskou grantovou soutěž.  

7. Návrh Komise pro studentské granty o ukončení řešení grantu zveřejňuje tajemník na 
webových stránkách UJEP do 7 dnů ode dne jednání Komise pro studentské granty.  

8. Rektorka o ukončení studentského grantu rozhodne do konce února roku následujícího po 
posledním roce řešení studentského grantu. Rozhodnutí rektorky o ukončení studentského 
grantu zveřejňuje tajemník na webových stránkách UJEP do 7 dnů ode dne rozhodnutí rektorky.  

9. Pokud Komise pro studentské granty rozhodla podle čl.7 odst. 6 o návrhu na vrácení finančních 
prostředků, rozhodne rektorka o vrácení finančních prostředků příslušnou součástí do konce 
února roku následujícího po posledním roce řešení studentského grantu.   

10. Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) řešitele o zveřejnění rozhodnutí Komise pro 
studentské granty o ukončení studentského grantu a zveřejnění rozhodnutí rektorky o ukončení 
grantu. 

11. Výsledky řešení studentských grantů zveřejňuje tajemník na webových stránkách UJEP do 1 
měsíce od dne rozhodnutí rektorky o ukončení studentského grantu.  



Část II 
Agentura na podporu um ělecké činnosti. 

Čl. 1 
Umělecký grant a jeho cíl 

1. Uměleckým grantem se rozumí finanční prostředky na podporu umělecké činnosti směřující ke 
konkrétnímu a kontrolovatelnému cíli, případně zahrnující i propagaci resp. zveřejnění výsledků
této činnosti. Umělecké granty mohou být zaměřeny na podporu uměleckých realizací (např. 
výstava, koncertní vystoupení, literární dílo). Výběr z návrhů uměleckých grantů se uskutečňuje 
zejména podle jejich mezinárodního významu. 

2. Agentura na podporu umělecké činnosti na UJEP je určena akademickým pracovníkům nebo 
studentům studujícím v doktorských nebo magisterských studijních programech akreditovaných 
na UJEP. Umělecké granty se přidělují na daný kalendářní rok. Cílem poskytování uměleckých 
grantů je vytvoření motivačního prostředí pro umělecky zaměřené projekty.  

Čl. 2 
Financování uměleckých grantů

1. Agentura na podporu umělecké činnosti je financována z finančních prostředků účelově
vyčleněných z rozpočtu UJEP, případně z dalších prostředků např. sponzorských darů. 

2. Z podpory uměleckého grantu lze hradit: 

a) Osobní náklady, včetně stipendií pro studenty, přičemž výše osobních nákladů a stipendia 
studentů činí nejvýše 40 tis. Kč v jednom kalendářním roce a nesmí přesáhnout 40 % 
podpory poskytnuté na umělecký grant. 

b) Ostatní náklady. 

Čl. 3 
Přihláška uměleckého grantu 

1. Přihlášku uměleckého grantu podává akademický pracovník nebo student doktorského nebo 
magisterského studijního programu akreditovaného na UJEP. Akademický pracovník nebo 
student UJEP, který žádost předkládá, je řešitelem. Pokud je řešitelem student UJEP, musí být 
členem řešitelského týmu i akademický pracovník, který je v tomto případě příkazcem ve 
smyslu platné směrnice o oběhu účetních dokladů. Pokud je řešitelem uměleckého grantu 
akademický pracovník, je současně i příkazcem ve smyslu platné směrnice o oběhu účetních 
dokladů.  

2. Grantová přihláška se předkládá tajemníkovi na předepsaném formuláři. Předepsaný formulář
tvoří přílohu č. 2 této směrnice.  

3. Grantovou přihlášku lze předložit do 31. prosince roku předcházejícího roku  řešení uměleckého 
grantu.  

4. Předložením grantové přihlášky se rozumí doručení jednoho originálu a dvou kopií vyplněných 
předepsaných formulářů s jejich elektronickou podobou (e-mailem) tajemníkovi v uvedeném 
termínu. 

Čl.4 
Komise pro umělecké granty 

1. Komisi pro umělecké granty jmenuje rektorka univerzity na dobu tří let. Předsedou Komise pro 
studentské granty je prorektor, členy komise jsou dva zástupci PF a dva zástupci FUD a 
případně zástupci dalších součástí UJEP, které mají zájem o členství v komisi. V případě, že 
některý z členů Komise pro umělecké granty je řešitelem nebo členem řešitelského týmu 
některého z předkládaných návrhů uměleckých grantů v daném roce, jmenuje rektorka na návrh 
děkana nebo ředitele součásti jeho náhradníka, který ho zastupuje po celou dobu řešení i 
hodnocení uměleckého grantu. 

2. Rektorkou jmenovaný zástupce součásti UJEP nebo jeho náhradník podle předcházejícího 
bodu nemůže být při jednání Komise pro umělecké granty zastoupen. 



3. Jednání Komise pro umělecké granty je usnášeníschopné, pokud se jednání zúčastní 
nadpoloviční většina všech členů.  

4. O závěrech svého jednání Komise pro umělecké granty rozhoduje hlasováním. Pro schválení 
rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů Komise pro umělecké granty. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Komise pro umělecké granty. 

5. Zápis z jednání Komise pro umělecké granty zveřejňuje tajemník na webových stránkách UJEP 
nejpozději do 7 dnů po jednání Komise pro umělecké granty. 

Čl. 5 
Hodnocení grantových přihlášek 

1. Návrh na přidělení uměleckého grantu projednává Komise pro umělecké granty na základě
žádosti a s přihlédnutím k vyjádření děkana příslušné fakulty. Návrhy uměleckých grantů
s neúplnými údaji nebo návrhy jinak administrativně nevyhovující, případně předložené po 
stanoveném termínu, nejsou do výběru zahrnuty. 

2. Komise pro umělecké granty hodnotí návrhy uměleckých grantů s přihlédnutím k jejich 
mezinárodnímu významu a institucionálnímu kontextu v daném oboru. Komise pro umělecké 
granty má právo finanční prostředky v návrhu upravovat. 

3. Komise pro umělecké granty rozhodne o návrhu na přidělení uměleckých grantů do 15. 2. 
každého roku a to v rozsahu finančních prostředků, které byly pro daný rok Agentuře na 
podporu uměleckých grantů přiděleny. 

4. Rozhodnutí Komise pro umělecké granty zveřejňuje tajemník na webových stránkách UJEP do 
7 dnů ode dne jednání Komise pro umělecké granty.  

5. Rektorka o návrhu Komise pro umělecké granty rozhodne do 7 dnů ode dne schválení rozpočtu 
UJEP Akademickým senátem UJEP.  

6. Rozhodnutí rektorky tajemník zveřejní do 7 dnů ode dne rozhodnutí. 

7. Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) všechny řešitele o zveřejnění zápisu z jednání 
Komise pro umělecké granty a o rozhodnutí rektorky o přidělení uměleckého grantu. 

Čl. 6 
Přidělení uměleckého grantu 

Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) všechny řešitele o zveřejnění zápisu z jednání Komise 
pro umělecké granty a o zveřejnění rozhodnutí rektorky o přidělení uměleckých grantů.  

Čl. 7 
Ukončení uměleckého grantu 

1. Každý řešitel, který obdržel umělecký grant, předloží tajemníkovi do 15. 1. následujícího roku 
závěrečnou zprávu o řešení uměleckého grantu včetně  dokumentace o realizaci akce a 
vyúčtování přidělených finančních prostředků. Zprávu obhajuje před Komisí pro umělecké 
granty do 15. 2. následujícího roku. O návrhu, zda bylo dosaženo deklarovaného cíle 
uměleckého grantu a zda finanční prostředky byly využity v souladu s podaným návrhem, 
rozhoduje Komise pro umělecké granty.  

2. Pokud Komise pro umělecké granty navrhne, že přidělené finanční prostředky nebyly využity 
v souladu s podanou žádostí, navrhne i výši finančních prostředků, které by příslušná součást 
měla vrátit do rozpočtu Agentury na podporu umělecké činnosti. Pokud řešitel nedodá 
závěrečnou zprávu v uvedeném termínu, vrací příslušná součást všechny přidělené finanční 
prostředky.  

3. Zápis z jednání Komise pro umělecké granty o ukončení uměleckého grantu tajemník zveřejní 
na webových stránkách UJEP do 7 dnů ode dne jednání Komise pro umělecké granty. 

4. Rektorka o ukončení uměleckých grantů rozhodne do konce února roku následujícího roku 
řešení uměleckého grantu. 

5. Rozhodnutí rektorky o ukončení uměleckých grantů zveřejní tajemník na webových stránkách 
UJEP do 7 dnů ode dne rozhodnutí rektorky. 



6. Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) řešitele o zveřejnění rozhodnutí Komise pro 
umělecké granty o ukončení uměleckého grantu a o rozhodnutí rektorky o ukončení 
uměleckých grantů. 

Část III 
Agentura na podporu sportovní reprezentace UJEP.  

Čl. 1 
Grant na sportovní reprezentaci a jeho cíl 

1. Grantem na sportovní reprezentaci se rozumí finanční prostředky umožňující účast studentů a 
akademických pracovníků univerzity na konkrétní sportovní akci v ČR nebo zahraničí.  

2. Interní grantová agentura UJEP pro podporu sportovní reprezentace UJEP je určena studentům 
a akademickým pracovníkům UJEP. Granty na sportovní reprezentaci se přidělují na daný 
kalendářní rok. Cílem poskytování těchto grantů je podpořit sportovní reprezentaci univerzity  

Čl. 2 
Financování grantů na sportovní reprezentaci 

Agentura na podporu sportovní reprezentace UJEP je financována z finančních prostředků
vyčleněných z rozpočtu UJEP, případně z dalších prostředků např. sponzorských darů.  

Čl. 3 
Přihláška grantu na sportovní reprezentaci 

1. Přihlášku grantu na sportovní reprezentaci podává akademický pracovník Akademický 
pracovník, který přihlášku předkládá, je řešitelem, současně je i příkazcem ve smyslu platné 
směrnice o oběhu účetních dokladů.  

2. Grantová přihláška se předkládá tajemníkovi na předepsaném formuláři. Předepsaný formulář
tvoří přílohu č. 3 této směrnice.  

3. Grantovou přihlášku lze předložit do 31. prosince roku předcházejícího roku  plnění grantu na 
sportovní reprezentaci.  

4. Předložením grantové přihlášky se rozumí doručení jednoho originálu a dvou kopií vyplněných 
předepsaných formulářů s jejich elektronickou podobou (e-mailem) tajemníkovi v uvedeném 
termínu. 

Čl. 4 
Komise pro granty na sportovní reprezentaci 

1. Komisi pro granty na sportovní reprezentaci jmenuje rektorka univerzity na dobu tří let. 
Předsedou Komise pro granty na sportovní reprezentaci je prorektor, členy komise jsou dva 
zástupci PF a případně zástupci dalších součástí UJEP, které mají zájem o členství v komisi. 
Členství v komisi je nezastupitelné. 

2. Jednání Komise pro granty na sportovní reprezentaci je usnášeníschopné, pokud se jednání 
zúčastní nadpoloviční většina všech členů.  

3. O závěrech svého jednání Komise pro granty na sportovní reprezentaci rozhoduje hlasováním. 
Pro schválení rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů Komise pro granty na 
sportovní reprezentaci. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Komise pro granty na 
sportovní reprezentaci. 

4. Zápis z jednání Komise pro granty na sportovní reprezentaci zveřejňuje tajemník na webových 
stránkách UJEP nejpozději do 7 dnů po jednání Komise pro granty na sportovní reprezentaci.  

Čl. 5 
Hodnocení grantových přihlášek 

1. Návrh na přidělení grantu na sportovní reprezentaci projednává Komise pro granty na sportovní 
reprezentaci na základě žádosti s přihlédnutím k vyjádření děkana příslušné fakulty nebo 



ředitele ústavu. Návrhy grantů na sportovní reprezentaci administrativně nevyhovující, případně
předložené po stanoveném termínu, nejsou do výběru zahrnuty. 

2. Komise pro granty na sportovní reprezentaci rozhodne o návrhu na přidělení  grantů na 
sportovní reprezentaci do 15. 2. každého roku a to v rozsahu finančních prostředků, které byly 
pro daný rok Agentuře na podporu sportovní reprezentace UJEP přiděleny. 

3. Komise pro granty na sportovní reprezentaci hodnotí návrhy grantů na sportovní reprezentaci 
s přihlédnutím k jejich významu. Komise pro granty na sportovní reprezentaci má právo finanční 
prostředky v návrhu upravovat. 

4. Rozhodnutí Komise pro granty na sportovní reprezentaci zveřejňuje tajemník na webových 
stránkách UJEP do 7 dnů ode dne jednání Komise pro granty na sportovní reprezentaci. 

5. Rektorka rozhodne o přidělení grantů na sportovní reprezentaci do 7 dnů ode dne schválení 
rozpočtu UJEP Akademickým senátem UJEP. 

6. Rozhodnutí rektorky o přidělení grantů na sportovní reprezentaci zveřejní tajemník do 7 dnů
ode dne rozhodnutí rektorky. 

Čl. 6 
Přidělení grantu na sportovní reprezentaci 

Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) všechny řešitele o zveřejnění zápisu jednání Komise pro 
granty na sportovní reprezentaci a o rozhodnutí rektorky o přidělení grantů na sportovní reprezentaci. 

Čl. 7 
Ukončení grantu na sportovní reprezentaci 

1. Každý řešitel, který obdržel grant na sportovní reprezentaci, předloží prorektorovi do 15. ledna 
následujícího roku závěrečnou zprávu o plnění grantu na sportovní reprezentaci a vyúčtování 
přidělených finančních prostředků. Komise pro granty na sportovní reprezentaci závěrečné 
zprávy projedná do 15. 2. každého roku. O stanovisku, zda finanční prostředky byly využity 
v souladu s podaným návrhem, rozhoduje Komise pro granty na sportovní reprezentaci. Pokud 
Komise pro granty na sportovní reprezentaci dojde k názoru, že přidělené finanční prostředky 
nebyly využity v souladu s podanou žádostí, navrhne výši finančních prostředků, které by měla 
příslušná součást vrátit do rozpočtu Agentury na podporu sportovní reprezentace. Pokud  řešitel 
nedodá vyúčtování v uvedeném termínu, vrátí příslušná součást všechny přidělené finanční 
prostředky.  

2. Zápis Komise pro granty na sportovní reprezentaci o ukončení grantů na sportovní reprezentaci 
tajemník zveřejní na webových stránkách UJEP do 7 dnů ode dne jednání Komise pro granty 
na sportovní reprezentaci. 

3. Rektorka rozhodne o ukončení grantů na sportovní reprezentaci do konce února  roku 
následujícího roku plnění grantů na sportovní reprezentaci. 

4. Rozhodnutí rektorky o ukončení grantů na sportovní reprezentaci zveřejní tajemník do 7 dnů
ode dne rozhodnutí. 

5. Tajemník informuje elektronicky (e-mailem) řešitele o zveřejnění zápisu z jednání Komise pro 
granty na sportovní reprezentaci o ukončení grantů na sportovní reprezentaci a o rozhodnutí 
rektorky o ukončení grantů na sportovní reprezentaci. 

Část IV 
Přechodná a záv ěrečná ustanovení  

1. Tato směrnice nahrazuje Směrnici rektorky č. 3/2008 (Zřízení interní agentury pro stimulaci 
umělecké činnosti), Směrnici rektorky č. 4/2008 (Interní grantová agentura pro podporu 
studentů studujících v doktorských studijních programech akreditovaných na UJEP nebo na 
součástech UJEP) a Směrnici rektorky č. 2/2009 (Interní grantová agentura pro podporu 
sportovní reprezentace Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem). 

2. Směrnice nabývá účinnosti dne 15. 10. 2009.  



3. Hodnocení grantů přiznaných podle Směrnice č. 4/2008 pro rok 2009 proběhne v roce 2010 
před Komisí pro studentské granty podle časového harmonogramu této směrnice. Pro 
vyhodnocení věcné stránky řešení těchto grantů se bude Komise pro studentské granty řídit 
v tomto případě ještě pravidly Směrnice č. 4/2008. 

4. Hodnocení grantů přiznaných podle Směrnice č. 3/2008 pro rok 2009 proběhne v roce 2010 
před Komisí pro umělecké granty podle časového harmonogramu této směrnice. Pro 
vyhodnocení věcné stránky řešení těchto grantů se bude Komise pro studentské granty řídit 
v tomto případě ještě pravidly Směrnice č. 3/2008. 

5. Hodnocení grantů přiznaných podle směrnice č. 2/2009 pro rok 2009 proběhne v roce 2010 
před Komisí pro granty na sportovní reprezentaci podle časového harmonogramu této 
směrnice. Pro vyhodnocení věcné stránky řešení těchto grantů se bude Komise pro studentské 
granty řídit v tomto případě ještě pravidly Směrnice č. 2/2008. 



Příloha č. 1 ke Směrnici rektorky č. 8/2009 

PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO GRANTU 
(formát řádků lze měnit podle potřeby) 

Název studentského grantu:  

Řešitel: 

Příjmení, jméno, tituly 

E-mail: 

Telefon: 

Kontaktní adresa: 

Pracoviště: 

Fakulta, katedra: 

Studijní program a obor (v případě, 
že řešitelem je student): 
Složení řešitelského týmu (u 
studentů uvést studijní program a  
obor): 
Postup řešení grantu (v případě
víceletého grantu v členění na 
jednotlivé roky):
Předpokládané výstupy resp. 
výsledky dosažené p ři řešení 
grantu 1: 
Celkové finan ční náklady navrhované 
na řešení grantu  
(v případě víceletého grantu v členění 
na jednotlivé roky): 
Z toho mzdové náklady, OON, 
stipendia, p řípadn ě další:  

Přehled výsledk ů vědecké a 
výzkumné činnosti členů
řešitelského týmu za posledních 5 
let 1. 
Vyjád ření a podpis d ěkana/ředitele
fakulty/ústavu:

Řešitel: Datum:                         Podpis: 

1 Výstupy resp. výsledky ve smyslu platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro 
výzkum a vývoj a v členění dle této metodiky. 



Příloha č. 2 ke Směrnici rektorky č. 8/2009 

PŘIHLÁŠKA UM ĚLECKÉHO GRANTU 
(formát řádku je možné upravit podle potřeby) 

Název um ěleckého 
grantu: 

Řešitel: 

Příjmení, jméno, tituly 

E-mail: 

Telefon: 

Kontaktní adresa: 

Pracoviště: 

Fakulta, katedra: 

Složení řešitelského 
týmu(u studentů uvést 
studijní program a studijní 
obor): 
Postup řešení grantu: 

Konkrétní cíl grantu, 
výstupy dosažené p ři 
realizaci grantu: 

Požadované finan ční 
prost ředky na řešení 
uměleckého grantu: 
Z toho mzdové náklady, 
OON, stipendia, p řípadn ě
další: 
Umělecké úsp ěchy členů
řešitelského týmu za 
posledních 5 let. 
Vyjád ření a podpis 
děkana fakulty:

Řešitel Datum:                                      Podpis: 



Příloha č. 3 ke Směrnici rektorky č. 8/2009 

PŘIHLÁŠKA GRANTU NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI 
(formát řádků lze měnit podle potřeby, v případě, že není údaj znám,uvést „není znám“) 

Název grantu na 
sportovní reprezentaci: 

Řešitel: 

Příjmení, jméno, tituly 

E-mail: 

Telefon: 

Kontaktní adresa: 

Pracoviště: 

Fakulta, katedra: 

Popis sportovní akce 
(název, termín,místo 
konání): 

Jmenný seznam 
účastník ů:  
a) studenti (s uvedením 
studijního programu) 
b) akademi čtí pracovníci 
(s uvedením katedry a 
fakulty) 

Požadované finanční prostředky na akci: 

Doprava:  

Strava:  

Ubytování:  

Ostatní (konkretizovat):  

Celkem:  

Vyjád ření a podpis 
děkana/ ředitele fakulty/ 
ústavu: Datum:                                                   Podpis: 

Řešitel: Datum:                                                          Podpis: 



SLOVNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU STUDENTSKÝCH PROJEKT Ů                                       

na Univerzit ě  J.  E. Purkyn ě  v Ústí nad Labem v roce 2010  

 
Díky prostředkům na specifický vysokoškolský výzkum mohlo být na UJEP financováno 
v roce 2010 35 úspěšně probíhajících grantů, z toho 10 grantů jednoletých a 25 dvou a 
tříletých. 
Přínos grantů spočíval především v posílení samostatnosti studentů doktorských a 
navazujících magisterských programů, kteří měli možnost projít všemi činnostmi 
souvisejícími s projektem od počátku, tedy od uspořádání návrhu, správného vyplnění 
grantové přihlášky, obhajoby svého záměru před Komisí pro studentskou grantovou soutěž, 
přes odbornou práci, ale také řešení finančních a administrativních záležitostí, až po 
vytvoření průběžné zprávy o řešení grantu, příp. zprávy závěrečné, včetně její obhajoby opět 
před komisí, složenou ze zástupců jednotlivých fakult UJEP, odborníků v různorodých 
oborech činnosti, s mnohaletými zkušenostmi s grantovým řízením.  
Vzhledem k zapojení akademických pracovníků, ve většině případů školitelů doktorandských 
řešitelů projektu, byla podpořena spolupráce mezi studenty a akademiky. Některé týmy pak 
byly schopny vytvořit množství kvalitních výstupů, především monografií a článků 
v impaktovaných a recenzovaných časopisech. Např. článek RNDr. Evy Jozífkové, Ph.D. se 
stal ve dnech 17.-27.12.2010 nejčastěji stahovaným článkem z webových 
stránek impaktovaného časopisu Archives of Sexual Behavior. 
 
Dle požadavků MŠMT lze uvést následující počty výstupů: 

• V rámci interních studentských projekt ů vzniklo 46 výsledk ů, které jsou 
předkládány do databáze RIV. 

• S podporou prost ředků na SVVŠ vzniklo doposud 8 diserta čních, p říp. 
diplomových prací. 

• S podporou prost ředků na SVVŠ vznikly 2 výstupy, které mohou být 
považovány za excelentní.  Jedná se o cenu za nejlepší příspěvek v oboru na 
mezinárodní konferenci (Novák, M.; Holešovský, F.: Problems about Aluminium alloys 
grinding. Award for the best contribution in brach on International Conference Young 
Technologist’s Day 2010 in Presov, Slovak Republic) a diplom za nejlepší práci 
studentů doktorských studijních programů v sekci Fyzika na Studentské vědecké 
konferenci 2010 (Petrus, Pavel: Měření šířky kolmých lamel diblokových kopolymerů 
v homogenním slitu). 

 
Dalšími příklady přínosu je uplatnění poznatků z řešení grantů v rámci výuky, vznik 
webových stránek s informacemi a výstupy projektů, např. 3D vizualizace zaniklé obce 
Přísečnice (http://prisecnice.geograf.cz), či stránky projektu Česká nezávislá galerijní scéna 
1990-2010, mapující současné nezávislé galerie  (http://www.actiongalleries.info).   
Významná byla také účast studentů na řadě přednášek, kolokvií a konferencí domácích i 
mezinárodních. Cenné zkušenosti též vznikly na zahraničních cestách, kde se mohli řešitelé, 
především doktorandi, setkat s odborníky a studenty stejných oborů a rozšířit tak své znalosti 
a zkušenosti. 
 
 
Ing. Soňa Burešová 
Tajemnice IGA, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 


