
i) 
Slezská univerzita v Opavě 

Směrnice rektora č. 22/2013 

jíž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž 
s počátkem řešení projektů v roce 2014 

Vydáno: V Opavě, prosinec 2013 



Směrnice rektora č. 22/2013 
jíž se vyhlašuje Studentská grantová soutěž 

s počátkem řešení projektů v roce 2014 

Na základě Zásad Studentské Grantové soutěže na Slezské univerzitě v Opavě schválených 
Vědeckou radou Slezské univerzity ke dni 13. 9. 2011 a nabývající účinnosti 4. 10. 2011 
vyhlašuji ke dni 18. 12. 2013 Studentskou Grantovou soutěž Slezské univerzity v Opavě pro 
rok 2014. 

CLI. 
Harmonogram Studentské Grantové soutěže Slezské univerzity 

v Opavě 

1. Žádosti o udělení studentského grantu lze předkládat do 28. února 2014. 

2. Termín pro odevzdání Žádostí o pokračování projektu - části A na rok 2014 na 
oddělení vědy a výzkumu příslušné součásti je 13. ledna 2014. Termín pro odevzdání 
Žádostí o pokračování projektu - části B na rok 2014 na oddělení vědy a výzkumu 
příslušné součásti je 28. února 2014. 

3. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv projektů, končících v roce 2013, na 
oddělení vědy a výzkumu příslušné součásti je 13. ledna 2014. Termín pro odevzdání 
Závěrečných zpráv projektů, končících v roce 2014, na oddělení vědy a výzkumu 
příslušné součásti bude vyhlášen koncem roku 2014; 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 ukončení pracovního poměru před tímto datem, je termínem odevzdání Závěrečné 
zprávy den ukončení pracovního poměru. 

4. Závěrečné zprávy, posouzené zpravodaji a Grantovou komisí příslušné součásti, musí 
být předloženy Grantové komisi univerzity do 30. ledna 2014. 



5. Seznam Žádostí o udělení studentského grantu a Žádostí o pokračování projektu, 
určený k projednání Grantovou komisí univerzity, musí být na rektorátní oddělení 
vědy a výzkumu doručen do 15. března 2014. 

6. Závěrečné vyúčtování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 
2013 jsou součásti povinny předložit rektorátu do 15. ledna 2014. 

ČI. 2. 
Priority SGS 

Priority pro SGS SU v roce 2014: 
1. Žádosti vycházející z výzkumných zaměření jednotlivých součástí SU. 
2. Žádosti reflektující náplň doktorských a magisterských programů SU. 

ČI. 3. 
Způsob předkládání projektů 

1. Žádosti podává navrhovatel resp. řešitel v termínu dle či. 1. písemně příslušnému 
oddělení vědy a výzkumu dané součásti ve dvou vyhotoveních a v elektronické 
podobě. Současně jedno vyhotovení žádosti odešle na rektorátní oddělení vědy a 
zahraničních styků. 

2. 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 této směrnice. 

ČI. 4 
Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání. 

V Opavě < f M 2 - ^ í S 

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Pr. 
rektor 



Žádost o udělení studentského grantu 

Datum podání: Registrační číslo: SGS/ /2014 

Základní informace o projektu 

Český název projektu: 

Anglický název projektu: 

Délka řešení projektu: 

Součást univerzity: 

Řešitelský kolektiv 
Údaje o navrhovateli: 

Číslo studenta/osobní číslo 
zaměstnance 

Role 

ŘEŠITEL 

Celé jméno (včetně dosažených 
titulů) 

Typ odměny (student 
stipendium, 

zaměstnanec **) 

Telefonní kontakt E-mail Pracoviště (název 
a adresa) 

Studenti: 
Číslo studenta 

*člen týmu 
Zaměstnanci: 

Osobní číslo zaměstnance 

Role* 

Role* 

Celé jméno (včetně dosažených 
titulů) 

Celé jméno (včetně dosažených 
titulů) 

Typ odměny 

stipendium 
stipendium 
stipendium 
stipendium 

Typ odměny** 

Telefonní kontakt 

Telefonní kontakt 

E-mail Pracoviště (název 
a adresa) 

E-mail Pracoviště (název 
a adresa) 

* školitel řešitele, člen týmu 
** Mzda, Odměna, DPČ, DPP 



Charakteristika řešitelského kolektivu: | 
(max 2000 znaků) 

Finanční výhled 
ROK 

l.a) Osobní náklady studentů 
Stipendia 
Osobni náklady studentů 
celkem 

2014 

Částka v Kč 

0 

% z osobních nákladů 
#DĚLENÍ NULOU! 

#DĚLENÍ NULOU! 

% z celkových 
nákladů 

#DELENI NULOU! 

tfDĚLENÍ_NULOU! 

2015*** 

Částka v Kč 

0 

% z osobních nákladů 
tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU) 

% z celkových 
nákladů 

tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 

1. b) Osobní náklady - ostatní 
Mzda, resp. odměna 
DPP, DPČ 
Zákonné soc. a zdrav, pojištění 
Sociální fond. 
Osobní náklady ostatní celkem 
Osobni náklady celkem 

0 
0 

#DĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

řfDĚLENÍ NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
#DĚLENÍ NULOU! 

#DELENI_NULOU! 
tfDELENI NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

0 
0 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

#DELENI_NULOU! 
tfDELENI NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

2. Investiční náklady -

Hmotný majetek 
Nehmotný majetek 
Investiční náklady celkem 0 

X 

X 

X 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 0 

X 

X 

X 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

3. Další provozní náklady 
Drobný majetek, software 
Knihy, časopisy 
Kancelářské potřeby 
Cestovné 
Jiné provozni náklady 
Další provozní náklady celkem 0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDELENI NULOU! 0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

tfDELENI NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDELENI NULOU! 

4. Náklady na služby 
Režijní náklady 
Jme 
Náklady na služby celkem 0 

Náklady projektu celkem 0 

* X 

X 

X 

tfDELENI NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDELENI NULOU! 

tfDELENI NULOU! 

0 

0 

X 

X 

X 

tfDELENI NULOU! 
tfDELENI NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

x | tfDĚLENÍ NULOU! 



ROK 

l .a) Osobní náklady studentů 
Stipendia 
Osobní náklady studentů 

celkem 

2 0 1 6 * * * 

Částka v Kč 

0 

% z osobních nákladů 
tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 

% z celkových 
nákladů 

tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 
1 . b) Osobní náklady - ostatní 

Míd i / i i g , odměna 
DPP, DPČ 

zákonné soc. a zdrav, pojištění. 
Sociální fond. 

Osobni náklady ostatní celkem 

Osobní náklady celkem 

0 

0 

mím\ NULQUI 
UDĚLENÍ NULOU! 

#DĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 

í f B M f NUtBU! 
8DELENÍ NULOU 1 

UDÍLENÍ NULOU! 
#DELENÍ_NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 

2. Investiční náklady 

Hmotný majetek 
Nehmotný majetek 
Investiční nákaldy celkem 0 

X 

X 

X 

tfDĚLENÍ NULOU! 
#DĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

3. Další provozní náklady 

Drobný majetek, software 
Knihy, časopisy 

Kancelářské potřeby 

Cestovné 
Jiné provozní náklady 
Další provozní náklady celkem 0 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

4. Náklady na služby 

Režijní náklady 

Jiné 
Náklady na služby celkem 

Náklady celkem 0 

X 

X 

X 

X 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDĚLENÍ NULOU! 

tfDĚLENÍ NULOU! 
tfDELENI NULOU! 

*"** v případě žádosti koncipované na delší dobu řešení 



Informace o projektu: 

Klíčová slova projektu ( max. 10 slov oddělených středníkem): 
(max. 500 znaků) 

Anotace projektu: 
(max. 500 znaků) 

Současný stav poznání: 
(max. 1500 znaků) 

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

Materiální zajištěni projektu, zamýšlené využití finančních prostředků: 
(max. 1000'znaků) 



Navrhovatel a členové týmu svým podpisem stvrzují, že se seznámili se Zásadami Studentské grantové soutěže SU v platném znění a při vypracování žádosti i po případném udělení 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 udělení grantu se výše 
uvedenými zásadami bude řídit. 

navrhovatel 0 
0 jméno a podpis 

podpis 

0 

0 o 
člen týmu člen týmu 

podpis - * " podpis 

0 0 
člen týmu člen týmu 

podpis podpis 

člen týmu Statutární zástupce součásti 
podpis jméno a podpis 



Žádost o změnu 

Název projektu: 

Registrační číslo: 
4-

Řešitel: 

Datum: 

Popis požadované změny: 
(Max. 2000 znaků) 

Jméno a podpis řešitele 

Vyj ádření zpravodaj e: 



Žádost o pokračování v roce 2014 - část A vyúčtování za rok 2013 

Datum podání: Registrační číslo: 

Základní Informace o projektu 

Český název projektu
1 

Anglicky název projektu: 

Délka řešení projektu: 

Součást univerzity: 
Řešitel. 

|Hospodaření s přidělenými prostředky za rok 2013: 

l.a) Osobni náklady studentů 

1 b) Osobni náklady - ostatní 
2 Náklady na pořízeni hmotného a nehmotného 
3 Další provozní náklady 
4 Náklady na služby 

z toho - režijni náklady 
Náklady celkem 

Přidělené (po případných 
schválených změnách) v Kč 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

Čerpané v Kč 
c 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

převod do Fondu účelově 
určených prostředků 

0 

0 

0 
0 
0 
c 
0 

Převod do FÚUP v % 

#DĚLENLNULOU! 

SDĚLENI NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU' 
SDĚLENI NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENI NULOU' 

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

V Opavě dne 
0 

podpis 

Do modrých poli nevpisujte. 

Statutární zástupce součásti 
jméno a podpis 



Žádost o pokračování v roce 2014 - část B 

Datum podání: | Registrační číslo: 

Základní informace o projektu 

Český název projektuj 

Anglický název projektu: | | 

Délka řešení projektu: | | 

Součást univerzity-

Řešitelský kolektiv 
Údaje o řešiteli: 

Číslo studenta nebo osobní 
číslo 

Role 

řešitel 

Celé jméno (včetně 
dosažených titulů) 

Typ odměny (u studenta 
pouze stipendium, 
zaměstnanec "*) 

Telefonní 
kontakt 

E-mail Kolik měsíců se v 
předchozím roce 
podílel na řešení 

projektu"* 

Studenti 
Číslo studenta Role* Celé jméno (včetně 

dosažených titulů) 
Typ odměny" 

Stipendium 
Stipendium 
Stipendium 
Stipendium 

Telefonní 
kontakt 

Email Kolik měsíců se v 
předchozím roce 
podílel na řešeni 

projektu*" 

Zaměstnanci 
Osobní číslo zaměstnance Role' Celé jméno (včetně 

dosažených titulů) 
Typ odměny** Telefonní 

kontakt 
E-mail Kolik měsíců se v 

předchozím roce 
podílel na řešení 

projektu*" 

•Člen týmu, školitel doktoranda/řešitele 
** Mzda, Odměna, DPČ, DPP * Za začátek řešení projektu považujte 1 ledna, nebylo-li v návrhu projektu explicitně uvedeno jim 
Znaménkem "-" před jménem označte ty, kteří v řešení projektu nepokračují; znaménkem "+" označte nové členy týmu. 

Zdůvodněni případných změn ve složení řešitelského týmu: 
(max 1000 znaků) 



Rozbor řešeni projektu | 
Postup a metodika Odborný přínos projektu, (max 1000 znaků) 

Dosažené konečné výsledky 
(max 1000 znaků) 

Vyhodnoceni dosavadních výsledků v porovnáni se záměry projektu: 
Publikace, přednášky, sdělení, význam projektu pro kvalifikační růst a jeho případné využiti při výchově studentů apod (max 500 znaků) 

Počet a druhy výsledků projektu, které bude možné za uplynulý rok vykazovat do IS VaVal RIV 
(max 200 znaků) 



Finanční výhled 
ROK 

1 a) Osobní náklady studentů 
Stipendia 
Osobni náklady studentů 
celkem 

2014 

Částka v Kč 
0 

0 

% z osobních nákladů 
SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 

% z celkových nákladu 
SDĚLENÍ NULOUI 

SDĚLENÍ NULOU! 

1. b) Osobní náklady - ostatní 
Mzda, resp odměna 
DPP DPC 

Zákonné soc a zdrav. Pojištěni 
Sociální fond 

Osobni náklady ostatni celkem 
Osobní náklady celkem 

0 
0 
0 

0 

0 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ_NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 

2 0 1 5 * " * 

Částka v Kč 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

% z osobních nákladů 
SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

% z celkových 
nákladů 

SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU' 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ_NULOU! 

SDĚLENÍ NULOU! 
2 Investiční náklady 
Hmotný majetek 
Nehmotný majetek 
Investiční náklady celkem 

0 
0 
0 

X 

X 

X 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENI NULOU! 

0 
0 
0 

X 

X 

X 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENI' NULOU! 

3 Dalši provozní náklady 

Drobný majetek, software 
Knihy, časopisy 
Kancelářeské potřeby 
Cestovné 
Dalši provozní náklady celkem 

0 
0 
0 
0 
0 

X 

X 

X 

X 
X 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

0 
0 
0 
0 
0 

X 

X 

X 

X 

X 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU' 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 

4 Náklady na služby 

Režijní náklady 
Jme 
Náklady na služby celkem 
Náklady celkem 

0 
0 
0 
0 

X 

X 

X 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENI NULOU! 
SDĚLENI NULOU! 

0 
0 
0 
0 

X 

X 

X 

X 

SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOU! 
SDĚLENÍ NULOUI 
SDĚLENÍ NULOUI 

»*** v případě žádosti koncipované na delší dobu řešení 

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

V Opavě dne 0 
řešitel 

Statutární zástupce součásti 
jméno a podpis 

Do modrých poli nevpisujte ^ 



Závěrečná zpráva o řešení 

Datum podání. Registrační číslo: 

Základní informace o projektu 

Český název projektu 

Anglicky název projektu 

Délka řešení projektu; 

Součást univerzity 

Řešitelský kolektiv 
(údaje za poslední kalendářní rok) 

Údaje o řešiteli: 
Číslo studenta/osobní číslo 

zaměstnance 
Role 

řešitel 

Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny (student 
stipenidum, zaměstanec **) 

Telefonní 
kontakt 

E-mail Kolik měsíců se v 
předchozím roce 
podílel na řešení 

projektu*** 

Studenti 
Číslo studenta Role* Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny 

stipendium 
stipendium 
stipendium 
stipendium 

Telefonní 
kontakt 

E-mail Kolik měsíců se v 
předchozím roce 
podílel na řešení 

projektu*** 

Zaměstnanci 
Osobní číslo Role* Celé jméno (včetně dosažených titulů) Typ odměny** Telefonní 

kontakt 
E-mail Kolik měsíců se v 

předchozím roce 
podílel na řešení 

projektu*** 

'Člen týmu, školitel doktoranda/řešitele. 
** Mzda, Odměna, DPČ, DPP *** Za začátek řešení projektu považujte 1. ledna, nebylo-li v návrhu projektu explicitně uvedeno jinak. 



Rozbor řešení projektu 
Postup a metodika Odborný přínos projektu, (max. 1000 znaků) 

Dosažené konečné výsledky 
(max. 1000 znaků) 

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

Návrh na formu využití práce 
(max. 500 znaků) 

Počet a druhy výsledků projektu, které bude možné za předchozí rok vykazovat do IS VaVal RIV 
(max. 200 znaků) 

Dosažené výstupy za celou dobu řešení projektu 
(max. 2000 znaků) 



I Hospodaření s přidělenými prostředky za poslední rok řešení projektu: 

l.a Osobní náklady studentů 
l.b Osobní náklady-ostatní 

2. Náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku 
3. Další provozní náklady 
4 Náklady na služby 

z toho- režijní náklady 
Náklady celkem 

Přidělené (po případných schválených 
změnách) v Kč 

0 

Čerpané v Kč 

0 

Poznámky 

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

V Opavě dne 0 
řešitel Statutární zástupce součásti 

jméno a podpis 



Zpravodaj: 

Studentská grantová.soutěž Slezské univerzity v Opavě 

VSTUPNÍ HODNOCENÍ NÁVRHU PROJEKTU SGS SU NA ROK 2014 

Jméno řešitele: Reg. číslo: 

Zpracujte podle následující osnovy: 
1. Odborný přínos projektu z hlediska odborného. Na jaké úrovni by měl být projekt řešen? [Celosvětová, republiková, regionální.) 
Míra zapojení studentů. Zhodnocení řešitelského kolektivu. Přínos pro fakultu/ústav. [max. 1000 znaků) 

Počet bodů: 
(0-10) 

2. Charakteristika výsledků. Způsob prezentace.[max. 1000 znaků) 

Počet bodů: 
(0-10) 

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

Počet bodů: 

(0-10) 



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

Počet bodů: 

(0-10) 
Počet bodů celkem: 0 

Jiné rozhodnutí: 

Celkové hodnocení (označte): 

Grantová komise součásti: 

Grantová komise univerzity: 

O 

O 

O 

© 

© 

Rozhodně doporučeno 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) 

Rozhodně 
doooručeno O Doporučeno O Doporučeno s 

výhradami O Nedoporučeno 

Datum a podpis předsedy Grantové komise univerzity 



Zpravodaj: [_ 

Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v Opavě 

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU SGS SU V ROCE 2013 

Jméno řešitele: Reg číslo 

Zpracujte podle následující osnovy 
1 Odborný přinos projektu Na Jaké úrovni byl projekt řešen

7 [Celosvětová, republiková, regionální ] Míra zapojení studentů.(max 1000 znaků) 

Počet bodů: 0 

12221 

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

Počet bodů: 
(0-10) 

0 



4. Zhodnoceni účelnosti využiti finančních prostředků Zjištěné nedostatky v dodržování grantových pravidel nebo v čerpáni finančních prostředků. Odlišnosti od původního záměru projektu (max 
1000 znaků) 

Počet bodů: 

(0-10) 

kniha Vyšlé 

Poče 

U nakladatele 

Rukopis knihy 

konference 

recenzovaný 
sborník 

Výstupy v 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

Rukopis publikace 
(mimo knih) 

souladu s platnou Metodikou hodnocení - uveďte počet zadosavadnf řešení projektu 
Počet Počet Počet 

publikace v 
impaktovaném 

časopise 

Jiné: 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

publikace v 
recenzované 
m časopise 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

publikace v 
nerecenzované 

m časopise 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

Počet 

HODNOCENÍ 

Hodnocení odborné náplně (1. - 3.): 

Hodnocení finanční části projektu (4.): 

0 

0 

Celkové hodnocení 

Grantová komise univerzity: 

Celkové hodnocení (označte): 

O 

O 

O 

o 
® 

Rozhodně doporučeno k financování (35-40 bodů) 

Doporučeno k financování (27-34 bodů) 

Doporučeno k financování s výhradami (21-26 bodů) 

Nedoporučeno k financováni (0-20 bodů) 

Rozhodně 
doooruceno O Doporuče 

no O Doporučeno s 
. v%adaml, O Nedoporučeno 

Jiné rozhodnutí: 

Datum a podpis předsedy Grantové komise univerzity 



S) 
Zpravodaj: 

Studentská grantová soutěž Slezské univerzity v Opavě 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU SGS SU V ROCE 2013 

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) 

0 

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) 0 

3. Výstupy grantu (zhodnocení publikační a prezentační činnosti). Zda publikování 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) 



1 

'-

Počet bodů: 0 
(0-10) L 

Výstupy v souladu s platnou Metodikou hodnocení - uveďte počet za celou dobu řešení projektu 
Počet Počet Počet Počet Počet 

kniha Vyšlé 

U nakladatele 

Rukopis knihy 

konference 

recenzovaný 
sborník 

Rukopis 
publikace 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

publikace v 
impaktovaném 

časopise 

|iné: 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

publikace v 
recenzovaném 

časopise 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

publikace v 
nerecenzované 

m časopise 

Vyšlé 

Přijaté 

Zaslané 

HODNOCENÍ 

Hodnocení odborné náplně (1.-3.): 

Hodnocení finanční části projektu (4.): 

0 

0 

Celkové hodnocení 0 

Celkové hodnoceni (označte): 

Grantová komise součásti navrhuje: 

Grantová komise univerzity: 

O 

O 

O 

© 

© 

Vynikající (35-40 bodů) 

Splněno (27-34 bodů) 

Splněno s výhradami (21-26bodů) 

Nesplněno (0-20 bodů) 

vynikající O splněno 
_. splněno s 

výhradami O nesplněno 

Jiné rozhodnutí 

Datum a podpis předsedy Grantové komise univerzity 
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