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Vyhlášení grantové soutěže IGA LDF MZLU v Brně pro rok 2010
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Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
Děkan LDF MZLU v Brně

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
Formulář A

Přihláška
k udělení interního grantu LDF MZLU v Brně pro rok 2010
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
Akronym projektu

1) Program: V. Komplexní oborový projekt
2) Název projektu:
3) Navrhovatel (příjmení, jméno, tituly):
4) Pracoviště navrhovatele
(fakulta, ústav, pracovní zařazení, telefon, e-mail)
5) Vedoucí organizační součásti
(příjmení, jméno, fakulta, ústav, pracovní zařazení, telefon, e-mail)
6) Řešitelský tým
(příjmení, jméno, fakulta, ústav, pracovní zařazení, telefon, e-mail)
Řešitelský tým: studenti magisterských a doktorských studijních programů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Řešitelský tým: zaměstnanci LDF MZLU v Brně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7) Požadované finanční prostředky celkem, v tis. Kč (podrobný rozpis dle
položek – formulář B)
tis. CZK
8) Anotace projektu
___________________________________________________________________
Datum: 26.11.2009

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
Podpis navrhovatele:
Podpis vedoucího organizační součásti LDF MZLU v Brně:
Razítko organizační součásti LDF MZLU v Brně:

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
Formulář B

Přihláška
k udělení interního grantu MZLU v Brně pro rok 2010
ROZPOČET NÁKLADŮ NA ŘEŠENÍ PROJEKTU
(plánované finanční prostředky v souladu s platnými finančními předpisy)
Akronym projektu

1)
2)
3)
4)
5)

Program: V. Komplexní oborový projekt
Název projektu:
Navrhovatel:
Pracoviště navrhovatele:
Vedoucí organizační součásti:
Neinvestiční prostředky souhrnný přehled pro 2010 - 2012
Ukazatel

1. Provozní náklady (spotřební materiál, drobný
hmotný majetek, literatura, software)
2. Náklady na služby
3. Pojištění (ze mzdových prostředků)
4. Cestovné (zahraniční, tuzemské, vložné)
5. Stipendium
6. Celkem ř. 1-5
7. Mzdy (odměny)
8. Dohody
9. Celkem (ř. 6+7+8)

Požadavek
(v tis. Kč)

Úpravy IGA LDF MZLU
v Brně (nevyplňovat)

tis. Kč

Neinvestiční prostředky rok 2010
Ukazatel

10. Provozní náklady (spotřební materiál, drobný
hmotný majetek, literatura, software)
11. Náklady na služby
12. Pojištění (ze mzdových prostředků)
13. Cestovné (zahraniční, tuzemské, vložné)
14. Stipendium
15. Celkem ř. 1-5
16. Mzdy (odměny)
17. Dohody
18. Celkem (ř. 6+7+8)

Požadavek
(v tis. Kč)

tis. Kč

Úpravy IGA LDF MZLU
v Brně (nevyplňovat)

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
Neinvestiční prostředky rok 2011
Ukazatel

19. Provozní náklady (spotřební materiál, drobný
hmotný majetek, literatura, software)
20. Náklady na služby
21. Pojištění (ze mzdových prostředků)
22. Cestovné (zahraniční, tuzemské, vložné)
23. Stipendium
24. Celkem ř. 1-5
25. Mzdy (odměny)
26. Dohody
27. Celkem (ř. 6+7+8)

Požadavek
(v tis. Kč)

Úpravy IGA LDF MZLU
v Brně (nevyplňovat)

tis. Kč

Neinvestiční prostředky rok 2012
Ukazatel

28. Provozní náklady (spotřební materiál, drobný
hmotný majetek, literatura, software)
29. Náklady na služby
30. Pojištění (ze mzdových prostředků)
31. Cestovné (zahraniční, tuzemské, vložné)
32. Stipendium
33. Celkem ř. 1-5
34. Mzdy (odměny)
35. Dohody
36. Celkem (ř. 6+7+8)

Požadavek
(v tis. Kč)

tis. Kč

Podrobný komentář a specifikace dle položek
Podpis navrhovatele:
Podpis vedoucího organizační součásti LDF MZLU v Brně:
Razítko organizační součásti LDF MZLU v Brně:
Datum: 26.11.2009

Úpravy IGA LDF MZLU
v Brně (nevyplňovat)

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
Formulář C

Přihláška
k udělení interního grantu LDF MZLU v Brně pro rok 2010
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU PŘIHLÁŠKY
Akronym projektu

1)
2)
3)
4)

Program: V. Komplexní oborový projekt
Název projektu:
Navrhovatel (příjmení, jméno, tituly):
Vedoucí organizační součásti:

Obsah projektu (max. pět stran textu dle osnovy), text uvést za formulář jako
přílohu
Osnova pro program V:
a) Cíl řešení
b) Současné priority oboru (oborů) a stav řešení v rámci organizační součásti LDF MZLU v Brně
c) Metodické postupy
d) Stávající infrastruktura pracoviště
e) Projektové zkušenosti
f) Předpokládaná prezentace výsledku řešení
g) Zdůvodnění přínosu řešení projektu pro rozvoj pracoviště

Viz příloha Zdůvodnění návrhu projektu
Datum: 26.11.2009
Podpis navrhovatele:
Podpis vedoucího organizační součásti LDF MZLU v Brně:
Razítko organizační součásti LDF MZLU v Brně:

Zdůvodnění návrhu projektu
zde vložit text návrhu projektu

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
Formulář D

Přihláška
k udělení interního grantu LDF MZLU v Brně pro rok 2010
CHARAKTERISTIKA ŘEŠITELSKÉHO TÝMU
Akronym projektu

5)
6)
7)
8)

Program: V. Komplexní oborový grant
Název projektu:
Navrhovatel (příjmení, jméno, tituly):
Vedoucí organizační součásti:

Charakteristika řešitelského týmu
Program V:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu (včetně publikací za posledních pět let)
Osnova:
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10 posledních vedených/
spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:

Datum: 26.11.2009
Podpis navrhovatele:
Podpis vedoucího organizační součásti LDF MZLU v Brně:
Razítko organizační součásti LDF MZLU v Brně:

souhrnná charakteristika řešitelského týmu

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace

Celkem

2005-2009

článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace
článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik

Celkem

2005-2009

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace

Celkem

článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu

2005-2009

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace

Celkem

2005-2009

článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace
článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky

Celkem

2005-2009

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace

Celkem

článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení

2005-2009

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace

Celkem

2005-2009

článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace
článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA

Celkem

2005-2009

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace

Celkem

2005-2009

článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:
Odborná charakteristika řešitelského kolektivu
a. Jméno a příjmení
b. Zkušenosti a odborná charakteristika, včetně vedení/řešení projektů

Interní grantová agentura LDF MZLU v Brně
c. Zkušenosti s vedením doktorandů a diplomantů (celkový počet, výčet 10
posledních vedených/spoluvedených prací)
d. Publikační a tvůrčí aktivita
Typ publikace

Celkem

článek v impaktovaném časopise (Jimp)
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
světově uznávané databáze
článek v recenzovaném časopise (Jneimp),
seznam recenzovaných periodik
odborná kniha (B), světový jazyk
odborná kniha (B), ostatní jazyky
článek ve sborníku (D)
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) udělený
český nebo jiný národní patent (s výjimkou USA
a Japonska) využívaný
mezinárodní patent (EPO, USPTO)
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda,
plemeno (Z, T)
prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor (S)
Citace dle SCI

e. Nejvýznamnějších 5 výstupů za posledních 5 let:

2005-2009

