
K eliminaci nejčastějších chyb v přihláškách a realizaci SGS projektů uvádíme: 

 

Podávání přihlášek: 

 

1) Projekt může podat student doktorského studijního programu realizovaného na PF 

nebo akademický pracovník. 

2) Příkazcem operace je dle nové směrnice vedoucí katedry 

3) Jestliže je navrhovatele projektu student doktorského programu, musí být členem 

řešitelského týmu jeho školitel. 

4) V řešitelském týmu mohou působit pouze studenti magisterského studia a 

studenti doktorského studia a akademičtí pracovníci UJEP. 

 

5) V řešitelském týmu by mělo být více studentů než akademických pracovníků. Lze 

však tolerovat stejný počet studentů a akademiků. 

 

Financování projektu: 

 

1) Do celkových způsobilých osobních nákladů se započítávají i veškeré odvody 

(zdravotní, sociální a úrazové pojištění, odvod do sociálního fondu apod.). 

2) Nejsou povoleny investiční nákupy. 

3) Na rozpočet navrhovaný pro případný každý další rok nevzniká automaticky žádný 

nárok - u pokračujících projektů probíhá přidělení finančních prostředků 

každoročně nově, podkladem pro rozhodování je hodnocení průběžné zprávy za 

předchozí rok  

4) Rozpočet projektu musí být plně vyčerpán v daném kalendářním roce Rozpočet 

projektu nesmí být překročen. 

5) Čerpání projektu musí být dokončeno do účetní uzávěrky měsíce listopadu daného 

roku. 

Výstupy z projektu: 

1) Ve výstupech grantu uvede řešitel, že publikace vznikla za podpory projektu SGS v 

rámci specifického VŠ výzkumu na PF UJEP. Doporučené znění odvolávky na 

financování prací z prostředků SGS v podávaných časopiseckých článcích a 

konferenčních příspěvcích v češtině: "Tato práce byla podpořena grantem Studentské 

grantové soutěže UJEP č. SGS..." a v angličtině: "This work was supported by the 

Grant Agency of the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, grant No. SGS...". 

Případná širší formulace je možná, pokud bude obsahovat uvedené údaje.  

 

2) Studenti zapojení do projektu musí být uváděni jako spoluautoři publikací (při 

respektování zásad dobré praxe pro publikační činnost). Studenta je třeba nahlásit do 

číselníku autorů databáze OBD.  



3) Výsledky vykazované do OBD jsou vázány na typ zdroje financování S = specifický 

vysokoškolský výzkum. 

4) Výstupy musí být na přihlášce uvedeny za každý rok řešení a jsou požadovány již 

v prvním roce řešení projektu 

 

Možná sankce za nesplnění závazku: 

 

Při nesplnění závazku plynoucích z uděleného projektu diskvalifikace z dalších 

soutěží SGS po dobu tří let. 

 


