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SLEZSKÁ 
UNIVERZITA 
V OPAVĚ

Rozhodnutí rektora č. 30/2017

Jímž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž 
s počátkem řešení projektů v roce 2018

Cl. 1
r

Úvodní ustanovení
1) v souladu se Zásadami Studentské grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě 

schválenými Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 6. 10. 2015 a nabývajícími 
účinnosti dne 12. 10. 2015, ve znění I. Změny ze dne 6. 9. 2016, vyhlašuji ke dni 11. 12. 2017 
Studentskou grantovou soutěž Slezské univerzity v Opavě pro rok 2018.

ČI. 2
Harmonogram Studentské grantové soutěže Slezské univerzity v Opavě

1) Žádosti o udělení studentského grantu lze předkládat na oddělení vědy a výzkumu příslušné 
součásti dol9. února 2018.

2) Termín pro odevzdání Žádostí o pokračování projektu - části A na rok 2017 na oddělení vědy 
a výzkumu příslušné součásti je 15. ledna 2018.

3) Termín pro odevzdání Žádostí o pokračování projektu - části B na rok 2017 na oddělení vědy 
a výzkumu příslušné součásti jel9. února 2018.

4) Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv projektů končících v roce 2017 na oddělení vědy a 
výzkumu příslušné součásti je 15. ledna 2018. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv 
projektů končících v roce 2018 na oddělení vědy a výzkumu příslušné součásti bude vyhlášen 
koncem roku 2018. Je-li však hlavním řešitelem student, který ukončí studium před tímto 
datem, je termínem odevzdání Závěrečné zprávy den ukončení studia. Je-li hlavním řešitelem



zaměstnanec SU, u něhož dojde k ukoněení pracovního poměru před tímto datem, je termínem 
odevzdání Závěrečné zprávy den ukončení pracovního poměru.

5) Závěrečné zprávy, posouzené zpravodaji a Grantovou komisí příslušné součásti, musí být 
předloženy Grantové komisi Univerzity do 26. ledna 2018.

6) Seznam Žádostí o udělení studentského grantu a Žádostí o pokračování projektu, určený k 
projednání Grantovou komisí Univerzity, musí být na rektorátní oddělení pro vědu a 
zahraniční styky doručen do 12. března 2018.

7) Závěrečné vyúčtování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za rok 2017 jsou 
součásti povinny předložit rektorátu do 15. ledna 2018.

Cl. 3
Priority SGS

1) Priority Studentské grantové soutěže na SU v roce 2018:

a) Žádosti vycházející z výzkumných zaměření jednotlivých součástí SU.

b) Žádosti reflektující náplň doktorských a magisterských programů SU.

ČI. 4
Způsob předkládání projektů

1) Žádosti podává navrhovatel resp. řešitel v termínech dle čl. 1. a to písemně na oddělení pro 
vědu a výzkum dané součásti ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě.

2) Po posouzení žádostí zpravodajem a Grantovou komisí součásti zajistí předseda Grantové 
komise součástí předání jednoho tištěného vyhotovení a elektronické verze žádosti a 
vstupního resp. průběžného hodnocení žádosti pomocí spisové služby na rektorátní oddělení 
pro vědu a zahraniční styky.

3) Formuláře žádosti o udělení studentského grantu, žádosti o pokračování projektu, žádosti o 
změnu v probíhajícím projektu, závěrečné zprávy o řešení projektu, vstupního hodnocení 
návrhu projektu, průběžného hodnocení projektu a závěrečného hodnocení řešení projektu 
jsou Přílohami 1, 2, 3A, 3B a 4 až 7 tohoto rozhodnutí.

4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění na intranetu.

V Opavě dne 5 j 2 ?017



žádost o udělení studentského grantu

Datum podáni: Registrační číslo: SGS/ /2018

Základní informace o projektu

^esk^jlázev^rojekti^

Anglický název projekta:

Délka řeiení projektu; Sončáatjinlvemtj^^

* mzda, odměna



Fnuinční výhled Finanční výhled Finanční výhled
ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020

Částka v Kč % z osobních nákladů Částka v Kč % z osobních nákladů Částka v Kč % z osobních nákladů

l.a) Osobní náklady studentů I.a) Osobni náklady studentu I.a) Osobní náldady studentů

Stipendia 0 0,0 Stipendia 0,0 Stipendia 0,0

Osobni náklady studentu celkem 0 0,0 Osobní náklady studentů celkem 0 0,0 Osobni nákladv studentu celkem 0 0.0

1. b) Osobni náklady - ostatní 1. h) Osobni náklady - ostatní 1. b) Osobní náklady - ostatní

Mzda, resp odměna 0 X Mzda, resp. odměna X Mzda, resp. odměna X

DPP, DPČ X DPP, DPČ X DPP, DPČ X

Zákonné soc. a zdrav, pojištěni. 
Sociální fond. X

Zákonné soc. a zdrav, pojištěni. 
Sociální fond. X

Zákonné soc. a zdrav, pojištění. 
Sociální fond. X

Osobni náklady ostatní celkem 0 0,0 Osobni náklady ostatní celkem 0 0,0 Osobni nákladv ostatní celkem 0 0,0

Osobni náklady celkem 0 0,0 Osobní náklady celkem 0 0,0 Osobní náklady celkem 0 0,0

2. Investiřní náklady 2. Investiční náklady 2. Investiční náklady

Hmotný majetek X Hmotný majetek X Hmotný majetek X

Nehmotný majetek X Nehmotný majetek X Nehmotný majetek X

Investiční náklady celkem 0 X Investiční nákladv celkem 0 X Investiční náklady celkem 0 X

3. Dalií provozní náklady 3, Dalií provozní náklady 3. DaBi provozní náldadv

Drobný majetek, software X Drobný majetek, software X Drobný majetek, software X

Knihy, časopisy X Knihy, časopisy X Knihy, časopisy X

Kancelářské potřeby X Kancelářské potřeby X Kancelářské potřeby X

Cestovné X Cestovné X Cestovné X

Jiné provozní náklady X Jiné provozní nákladv X Jiné provozní nákladv X

Dalíi provozní náklady celkem 0 X Další provozní nákladv celkem 0 X Další provozní nákladv celkem 0 X

4. Náklady na slnžby % z cdkovýeh nákladů 4. Náklady na služby % z celkových nákladů 4. Náklady na slnžby z cdikových nákladů

Režijní náklady 0 0.0 Režijní nákladv 0.0 Režijní nákladv 0,0

Jiné náklady na služby X Jiné náklady na služby X Jiné náklady na služby X

Náklady na služby celkem 0 X Nákladv na slttžbv celkem 0 X Nákladv na služby celkem 0 X

Náklady projektu celkem 0 X Náklady projektu celkem 0 X Náklady iMrojektu celkem 0 X



KlÍ£ov£s|ova£rgje|rtu^jnaXj^0_slov_oddřlOT£ch_stredníkem2^
(max. 500 znaků)

Anotace projektu:
(max. 500 znaků)

Přínos projektu k rozvoji Cakulty/ústavu a SU:
(max. 500 znaků)

Materiální zajištěni projektu* zamýšlené využití Imancních prostředků, kritéria pro vyplaceni odměn a stipendii: 1
(max. 1000 znaků)

Navrhovatel a členové týmu svým podpisem stvrzuji, že se seznámili se Zásadami Studentské grantové soutěže SU v platném znění a při vypracováni žádosti i po případném uděleni grantu se jimi budou řídit Statutární zástupce součásti svým podpisem stvrzuje, že navrhovaný projekt navazuje na obecné
zaměření pracoviště navrhovatele, že se seznámil s věcným obsahem a finančními požadavky v uvedené žádosti, že souhlasí s podmínkami pro finanční podporu pro řešení projektu uvedenými ve výše uvedených zásadách a v případě uděleni grantu se výše uvedenými zásadami bude řídit

Navrhovatel 
jméno a podpis

Statutární zástupce součásti
jméno a podpis



SLEZSKÁ 
UNIVERZITA 
V OPAVĚ

Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v Opavě
v

Žádost o změnu

Název projektu: 

Registrační číslo: 

Řešitel:

Datum:

Popis požadované změny:
(max. 2000 znaků)

Jméno a podpis řešitele:

Vyjádření zpravodaje:



žádost o pokračováni v roce 2018 - část A vyiíčtovéni za rok 2017

Datum podání: Registrační číslo;

Základní informace o projektu

Český ná^ projektu:

Ai^ický název projekta:

Délka řeSení projektu: Součást univerzity:

Řešitel:

Hospodařeni s přidělenými prostředky za rok 2017:

Přidělené (po 
případných schválených 

změnách) v Kč Čerpané v KČ

Převod do Fondu 
účelově určených 

prostředků
Převod do

FÚUP v %

l.a) Osobní náklady studentů 0,00

l.b) Osobní náklady - ostatní 0,00

2. Investiční náklady 0,00

3. Další provozní náklady 0,00

4. Náklady na služby 0,00

z toho - režijní náklady 0,00

Náklady celkem 0 0 0 0,00

Prohlašuji, že výše uvedené údaje o řešení studentského projektu jsou úplné a pravdivé..

V Opavě dne:
Řešitel
podpis

Statutární zástupce součásti 
jméno a podpis



žádost o pokračování v roce 2018 - část B
D^um podání: iRegistrační číslo:

Základní informace o projektu

Český název projektu:

Anglicky název projektu: |

Délka řeSení projektu: T [Součást univerzity:

Řešitelský kolektiv
Údaje o navrhovateli;

Číslo studenta/osobní Číslo
zaměstnance

Role Celé jméno (včetně 
dosažených titulů)

Typ odměny (student 
stipendium, zaměstnanec*)

Telefonní kontakt T-mall Pracoviště (název a adresa)

ŘEŠITEL

Studenti:
Číslo studenta Role Celé jméno (včetně 

dosažených titulů)**
Typ odměny 1'elefonní kontakt E-maii Zapojení do řešení 

projektu od - do***
Pracoviště Podpis****

člen týmu stipendium

člen týmu stipendium

Člen týmu stipendium

člen týmu stipendium

člen týmu stipendium

Člen týmu stipendium

člen týmu stipendium

člen týmu stipendium

Zaměstnanci:
Osobní číslo zaměstnance Role***** C elé jméno (včetně 

dosažených titulů)**
Typ odměny* Telefonní kontakt E>mail Zapojení do řešení 

projektu od - do***
Pracoviště Podpis ***♦

* mzda, odměna
** Znaménkem před jménem označte nové členy týmu. Znaménkem označte ty, kteří Již v projektu nepokračují.

**• "Od" uvádějte pouze u nových členů týmu. "Do" uvádějte pouze u těch, kteří již v řešení projektu nepokračují
Podpis je požadován pouze u nových členů týmu. (jsou označení"+")

•••**Člen týmu, školitel doktoranda/řešitele.



Zdůvodnění pnpadných změn ve složeni řešitelského týmu:
(max. 1000 znaků)

Dosažené výsledky (zvlášť zmiňte příklady excelence - oceněné články^ práce apod.):

Vyhodnocení dosavadních výsledku v porovnání se záměry projektu:
Publikace, přednášky, sděleni, význam projektu pro kvalifikační růst a jeho případné využití při výchově studentů apod. (max 500 znaků)

Zamýšlené využití finančních prostředku na následující rok, kritéria pro vyplacení odměn a stipendií;

Počet a druhy výsledků projektu (v souladu s platnou Metodikou hodnocení), které bude možné vykazovat do 1$ VaVal RIV a RUV
Výsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možné vykazovat v roce 2018:
Např: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017, které bude možné vy kazovat v roce 2018:
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možné vykazovat v pozdejSích letech:
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017, kfa?ré bude možné vykazovat v pozděíSich letech:
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV

Počet diplomových, rigorózních a disertačních prací vzniklých v roce 2017;
Např.: 1 x diplomová práce (autor, popř. název); 2x disertační práce (autor, popř. název), Ox rigorózní práce



Finanční výhled Finanční výhled

ROK 2018 ROK 2019

Částka v Kč % z osobních nákladů Částka v Kč % z osobních nákladů

l.a) Osobní náklady studenta I.a) Osobní náklady studentů

Stipendia 0 0.0 Stipendia 0,0

Osobni náklady studentu celkem 0 0,0 Osobni náklady studentu celkem 0 0,0

1. b) Osobní náklady - ostatní 1. b) Osobní náklady - ostatní

Mzda, resp. odměna 0 X Mzda, resp. odměna X

DPP, DPČ X DPP, DPČ X

Zákonné soc a zdrav, pojištěni. 
Sociální fond. X

Zákonné soc. a zdrav, pojištěni. 
Sociální fond. X

Osobní náklady ostatní celkem 0 0,0 Osobni náklady ostatní celkem 0 0,0

Osobní náklady celkem 0 0,0 Osobní náklady celkem 0 0.0

2. Investiční náklady 2. Investiční náklady

Hmotný majetek X Hmotný majetek X

Nehmotný majetek X Nehmotný majetek X

Investiční náklady celkem 0 X Investiční náklady celkem 0 X

3. Další provozní náklady 3. Další provozní náklady

Drobný majetek, software X Drobný majetek, software X

Knihy, časopisy X Knihy, časopisy X

Kancelářské potřeby X Kancelářské potřeby X

Cestovné X Cestovné X

Jiné provozní náklady X Jiné provozní náklady X

Další provozní náklady celkem 0 X Další provozní náklady celkem 0 X

4. Náklady na slnžby % z celkových nákladů 4. Náklady na slnžby % z cdkových nákladů

Režijní náklady 0 Režijní náklady 0,0

Jiné náklady na služby X Jiné náklady na služby X

Náklady na služby celkem 0 X Náklady na služby celkem 0 X

Náklady iMvJdctn celkem 0 X Nálady projektu celkem 0 X

Prohlašují, že výše uvedené údaje o řešení studentského projektu jsou úplné a pravdivé.

V Opavě dne:

Statutární zástupce součásti
jméno a podpis

Do modrých polí nevpisujte.



Závěrečná zpráva o řešení
Datum podání: Registrační číslo:

Základní informace o projektu

Český název projektu:

Anglický název projektu:

Délka řešeni projektu: | [Součást univerzity;

Řešitelský kolektiv |
Údaje 0 navrhovateli:
Číslo studenta/osobní číslo

zaměstnance
Role Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)
Typ odměny (student 

stipendium, 
zaměstnanec *)

Telefonní kontakt E-mail Pracoviště (název a adresa)

ŘEŠITEL

Studenti:
Číslo studenta Role Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)**
Typ odměny Telefonní kontakt E-mail Zapojení do řešení 

projektu od - do ***
Pracoviště

Člen týmu Stipendium
člen týmu stipendium

Člen týmu stipendium

člen týmu stipendium

Zaměstnanci:
Osobní ěíslo zaměstnance Role**** Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)**
Typ odměny* Telefonní kontakt E-mail Zapojení do řešení 

projektu od - do ***
Pracoviště

* mzda, odměna
** Znaménkem "+" před jménem označte nové členy týmu. Znaménkem označte ty, kteří z projektu v průběhu posledního roku řešeni vystoupili.
*** "Od" uvádějte pouze u nových členů týmu. "Do" uvádějte pouze u těch, kteří z projektu v průběhu posledního roku řešení vystoupili.
****Člen týmu, školitel doktoranda/řešitele.



Návrh na formu využití práce:
(max. 500 znaků)

Počet a druhy výsledků projektu (v souladu s platnou Metodikou hodnoceni), které bude možné vykazovat do IS \’a\'al RIV a RL)V

Výsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možné vykazovat v roce 2018:
Např.: B -2x (Kniže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uméleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017, které bude možné vykazovat v roce 2018:
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možní vykazovat v pozdějších letech:
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.



Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017, které bude možné vykazovat v pozdějších letech;
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet. ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Počet diplomových, rigorózních a disertačních prací vzniklých v roce 2017:
Např.: Ix diplomová práce (autor, popř. název); 2x disertační práce (autor. popř. název), Ox rigorózní práce.

Hospodaření s přidělenými prostředky za poslední rok řešení projektu:

Přidčlené (po případných 
schválených změnách) v Kč čerpané v Kč Poznámky

l.a) Osobni náklady studentů

l.b) Osobní náklady - ostatní

2. Investiční náklady

3. Další provozní náklady

4. Náklady na služby

z toho - režijní náklady

Náklady celkem 0 0

Prohlašuji, že výše uvedené údaje o řešení studentského projektu jsou úplné a pravdivé.

V Opavě dne:
Řešitel

Statutární zástupce součásti
jméno a podpis



Datum podání; Registrační číslo:

Základní informace o projektu

Osky název projektu:

Anglický název projektu;

Délka řešení projektu; | ISoučást univerzity:

Závěrečná zpráva o řešení

Řešítelskv kolektiv
Údaje o navrhovateli:
Číslo studenta/osobní číslo 

zaměstnance
Role Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)
Typ odměny (student 

stipendium, 
zaměstnanec *)

Telefonni kontakt E-mail Pracoviště (název a adresa)

ŘEŠITEL

Studenti:
Číslo studenta Role Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)**
Typ odměny Telefonní kontakt E-mail Zapojení do řešení 

projektu od - do ***
Pracoviště

Člen týmu Stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium

Zaměstnanci:
Osobni číslo zaměstnance Role**** Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)**
Typ odměny* Tclefonní kontakt E-mail Zapojení do řešení 

projektu od - do ***
Pracoviště

* mzda, odměna
** Znaménkem před jménem označte nové členy týmu. Znaménkem označte ty, kteří z projektu v průběhu posledního roku řešení vystoupili.
*** ”Od" uvádějte pouze u nových členů týmu. "Do" uvádějte pouze u těch, kteří z projektu v průběhu posledního roku řešení vystoupili.
**** týmu, školitel doktoranda/řešitele.



Rozbor řeSení projektu:

Počet a druhy výsledku projektu (v souladu s platnou Metodikou hodnoceni), které bude možné vykazovat do IS \'a\ al Rl\' a RLA'

Výsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možné \yka'zovat v roce 2018:
Např.: B -2x (Kniže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017, které bude možné vykazovat v roce 2018:
Např.: B -2x (Kniže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

V^ýsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možně vykazovat v pozdějších letech:
Např.: B -2x (Kniže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.



Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017^ které bude možné vykazovat v pozdějších letech:
Napf,: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV,

Počet diplomových, rigorózních a disertačních prací vzniklých v roce 2017:
Např.: Ix diplomová práce (autor, popř. název); 2x disertační práce (autor, popř. název), Ox rigorózní práce.

EHospodaření s přídčlenými prostředky za poslední rok řešení projektu;

Přidělené (po případných
schválených změnách) v Kč Čerpané v Kč Poznámky

l.a) Osobní náklady studentů

l.b) Osobní náklady - ostatní

2. Investiční náklady

3. Další provozní náklady

4. Náklady na služby

z toho - režijní náklady

Náklady celkem 0 0

Prohlašuji, že výše uvedené údaje o řešení studentského projektu jsou úplné a pravdivé.

V Opavě dne:
Řešitel

Statutární zástupce součásti
jméno a podpis



Datum podání: Registrační číslo:

Základní informace o projektu

český název projektu:

Anglický název projektu:

Délka řešení projektu: [Součást univerzity: j

Závěrečná zpráva o řešení

Řešitelský kolektiv
Údaje o navrhovateli:
Číslo studenta/osobni číslo

zaměstnance
Role Ole jméno (včetně dosažených 

titulů)
Typ odměny (student 

stipendium, 
zaměstnanec *)

Telefonni kontakt E-mail Pracoviště (název a adresa)

ŘEŠITEL

Studenti:
Číslo studenta Role Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)**
Typ odměny Telefonni kontakt E-mail Zapojení do řešení 

projektu od - do ***
Pracoviště

Člen týmu Stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
Člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium
člen týmu stipendium

Zaměstnanci:
Osobni číslo zaměstnance Role**** Celé jméno (včetně dosažených 

titulů)**
Typ odměny* Telefonní kontakt E-mail Zapojení do řešení 

projektu od - do ***
Pracoviště

* mzda, odměna
** Znaménkem před jménem označte nové členy týmu. Znaménkem označte ty, kteří z projektu v průběhu posledního roku řešení vystoupili. 
*** "Oď* uvádějte pouze u nových členů týmu. "Do" uvádějte pouze u těch, kteří z projektu v průběhu posledního roku řešení vystoupili.
**** Člen týmu, školitel doktoranda/řešitele.



Dosažené výsledky (zvlášť zmiňte příklady excelence - oceněné řlánky, práce apod.):
(max. i 000 znaků)

Vyhodnoceni výsledku v porovnání se záměry projektu:
Publikace, přednášky, sdílení, význam projektu pro kvalifikační růst a jeho případné využití při výchovč studentů apod (max 500 znaků)

Počet a druhy výsledků projektu (v souladu s platnou Metodikou hodnoceni), které bude možné vykazovat do IS VaVal RIV a RIJ\’

Výsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možné vykazoval v roce 2018:
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017, které bude možné vykazovat v roce 2018:
Např: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Výsledky vzniklé z podpory v roce 2017, které bude možné vykazovat v pozdějších letech:
Např.: B -2x (Kníže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uměleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.



Výsledky vzniklé z podpory před rokem 2017, které bude možné vykazovat v pozdějSích letech:
Např.: B -2x (Kniže Tau a kouzelný výpočet, ISBN 478554; Vývoj diplomatického protokolu v letech 1954-1961, ISBN 254678). U uméleckých výstupů uveďte jako druh výsledku RUV.

Počet diplomových, rígoroamích a disertačních prací vzniklých v roce 20T 7:
Např.; Ix diplomová práce (autor, popř. název); 2x disertační práce (autor, popř. název), Ox rigorózní práce.

Hospodaření s přidělenými prostředky za poslední rok řeSení projektu:

Přidělené (po pnpadných
schválených změnách) v Kč Čerpaně v Kč Poznámky

l.a) Osobní náklady studentů

l.b) Osobní náklady - ostatní

2. Investiční náklady

3. Další provozní náklady

4. Náklady na služby

z toho - režijní náklady

Náklady celkem 0 0

Prohlašuji, že výše uvedené údaje o řešení studentského projektu jsou úplné a pravdivé.

V Opavě dne:
Řešitel

Statutární zástupce součásti
jméno a podpis



(Zpravodaj:

Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v Opavě

VSTUPNÍHODNi nAvRHU PROJEKTU SGS SU NA ROK 2018

Jméno řešitele: Název projektu:

Zpracujte podle následující osnovy:
1. Odborný přínos projektu z hlediska odborného. Na jaké úrovni by mél být projekt řešen? (celosvětová, republiková, regionální.) Míra zapojení studentů. 

Zhodnocení řešitelského kolektivu. Přínos pro fakultu/ůstav. (max. 1000 znaků)

Počet bodů: (0-10)

2. Charakteristika výsledků. Způsob prezentace, (max. 1000 znaků)

Počet bodů: (O-IO)

3. Způsob řešení projektu (metodický postup, materiální zajištěni projektu), (max. 1000 znaků)

Počet bodů: (O-IO)

4. Přiměřenost finančních prostředků a časového plánu. (max. 1000 znaků)

Počet bodů: (0-10)

HODNOCENI

Hodnocení odborné náplně (1. * 3.)< 0

Hodnocení finanční částí projektu (4.): 0

Celkové hodnocení: 0

Celkové hodnocení slovní (označte křížkem):

Zpravodaj:

Rozhodně doporučeno k financování (35-40 bodů)
Doporučeno k financováni (27-34 bodů)
Doporučeno k financování s výhradami (21-26 bodů)
Nedoporučeno k financování (0-20 bodů)

Grantová komise součásti:
Rozhodně

doporučeno
Doporučeno

Doporučeno s 
výhradami

Nedoporučeno

Grantová komise univerzity:
Rozhodně

doporučeno
Doporučeno Doporučeno s 

výhradami
Nedoporučeno

Jiné rozhodnutí:



Zpravodaj:

Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v Opavě

PRÚbONB hodnoceníÍ^ENt projektu SGS SU V ROCE 2017

Jméno řešitele; Reg. číslo:

Zpracujte podle následující osnovy:
1. Odborný přínos projektu. Na jaké úrovni byl projekt řešen? (celosvětová, republiková, regionální.) Míra zapojení studentů, (max. 1000 znaků)

Počet bodů: 
(0-10)

2. Charakteristika výsledků v porovnání s původním plánem a případné zdůvodnění odchylek. Shrnutí, zda jsou údaje řešitele adekvátní, či nikoliv, (max. 1000 znaků)

Počet bodů: 

(0-10)

3. Výstupy grantu (zhodnocení publikační a prezentační činnosti). Zda publikování je v souladu s platnou Metodikou hodnocení VaV výsledků, (max. 1000 znaků)

Počet bodů:
(0-10)



4. Zhodnocení účelnosti využití finančních prostředků. Zjištěné nedostatky v dodržování grantových pravidel nebo v čerpání finančních prostředků. Odlišnosti od původního záměru projektu, (max. 1000 znaků)

Počet bodů: 
(0-10)

Výstupy v souladu s platnou Metodikou hodnocení - uveďte počet za dosavadní řešení projektu

Odborná kniha Kapitola v knize
Článek v impaktovaném 

časopise
fJánek evidovaný v databázi 

SCOPUS
Článek v ostatních 

recenzovaných časopisech
Článek v nerecenzovaném 

časopise Článek ve sborníku
vyšlá vyšlá vyšlý vyšlý vyšlý vyšlý vyšlý
u nakladatele u nakladatele přijatý přijatý přijatý přijatý přijatý
rukopis rukopis zaslaný zaslaný zaslaný zaslaný zaslaný

Diplomové práce Konference
Rigorózní práce tuzemské
Dizertační práce zahraniční

Výstupy RUV Jiné

HODNOCENI

Hodnocení odborné náplně (1. -3.): 0 (místo pro text)

Hodnocení finanční části projektu (4.): 0 (místo pro text)

Celkové hodnocení: 0

Celkové hodnocení slovní (označte křížkem):

Zpravodaj:

Rozhodně doporuěeno k financování (35-40 bodů)

Doporučeno k financování (27-34 bodů)

Doporučeno k financování s výhradami (21 -26 bodů)

Nedoporučeno k financování (0-20 bodů)

Grantová komise součásti:
Rozhodně

doporučeno
Doporučeno

Doporučeno s 
výhradami Nedoporučeno

Grantová komise univerzity:
Rozhodně

doDoručeno
Doporučeno Doporučeno s 

výhradami
Nedoporučeno

Jiné rozhodnutí:



Zpravodaj:

Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v Opavě

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍSMENÍ PROJEKTU SGS SU V ROCE 2017

Jméno řešitele: Reg. číslo:

Zpracujte podle následující osnovy:
1. Odborný přínos projektu. Na jaké úrovni byl projekt řešen? (celosvětová, republiková, regionální.) Míra zapojení studentů, (max. 1000 znaků)

Počet bodů: 
(0-10)

2. Charakteristika výsledků v porovnání s původním plánem a případné zdůvodnění odchylek. Shrnutí, zda jsou údaje řešitele adekvátní, či nikoliv, (max. 1000 znaků)

Počet bodů: 

(0-10)

3. Výstupy grantu (zhodnocení publikační a prezentační činnosti). Zda publikování je v souladu s platnou Metodikou hodnocení VaV výsledků, (max. 1000 znaků)

Počet bodů:
(0-10)



4. Zhodnocení účelnosti využití finančních prostředků. Zjištěné nedostatky v dodržováni grantových pravidel nebo v čerpání finančních prostředků. Odlišnosti od původního záměru projektu, (max. 1000 znaků)

Počet bodů: 
(0-10)

Výstupy v souladu s platnou Metodikou hodnocení - uveďte počet za dosavadní řešení projektu

Odborná kniha Kapitola v knize
Článek v impaktovaném 

časopise
Článek evidovaný v databázi 

SCOPUS
Článek v ostatních 

recenzovaných časopisech
Článek v nerecenzovaném 

časopise Článek ve sborníku
vyšlá vyšlá vyšlý vyšlý vyšlý vyšlý vyšlý
u nakladatele u nakladatele přijatý přijatý přijatý přijatý přijatý
rukopis rukopis zaslaný zaslaný zaslaný zaslaný zaslaný

Diplomové práce Konference
Rigorózní práce tuzemské
Dizertační práce zahraniční

Výstupy RUV Jiné

HODNOCENI

Hodnoceni odborné náplně (1. - 3.): 0 (místo pro text)

Hodnocení finanční části projektu (4.): 0 (místo pro text)

Celkové hodnoceni: 0

Celkové hodnoceni slovni (označte křížkem):

Zpravodaj:

Vynikající (35-40 bodů)

Splněno (27-34 bodů)

Splněno s výhradami (21-26 bodů)

Nesplněno (0-20 bodů)

Grantová komise součásti: Vynikající Splněno Splněno s výhradami Nesplněno

Grantová komise univerzity: Vynikající Splněno Splněno s výhradami Nesplněno

Jiné rozhodnutí:



Součást
univerzity:

rektorát
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