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Publikační činnost
- je důležitým kritériem pro hodnocení kvality a efektivity vědecké práce jak 

jednotlivců, tak i fakulty a univerzity
- výsledky jsou vykazovány do RIV

- předání údajů o výsledcích do RIV je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí 
institucionálních prostředků na výzkum a vývoj 

- správnost a přesnost výsledků v IS MU má přímý dopad na hodnocení výzkumné organizace 
a tím aktuálně i na výši získanou institucionální podpory

- finance získané z této aktivity tvoří část rozpočtu univerzity i fakulty



Hodnocením vědy a výzkumu v ČR
- hodnocením vědy a výzkumu financovaných z veřejných prostředků byla 

pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která je odborným a 
poradním orgánem vlády ČR

- pro sledování a kontrolu vědy a výzkumu zavedla specifický Informační 
systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVI), ve kterém jsou 
shromažďovány, zpracovávány a poskytovány informace a údaje o výzkumu 
a vývoji podporovaném z veřejných i neveřejných finančních prostředků

- RIV je jednou z částí IS VaVI

https://www.rvvi.cz/
https://www.rvvi.cz/


Rejstřík informací o výsledcích - RIV
- je jednou ze čtyř vzájemně provázaných částí (IS VaVI)
- obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je 

stanoven zákonem č. 130/2002 Sb.,o podpoře výzkumu a vývoje a nařízením 
vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací

- více zde nebo zde

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-397
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-397
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rejst%C5%99%C3%ADk_informac%C3%AD_o_v%C3%BDsledc%C3%ADch


Rejstřík informací o výsledcích - RIV
- slouží pro informování vědecké a široké veřejnosti o výsledcích výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků
- kontrola, transparentnost, použití účelové nebo institucionální podpory
- výzkum je placen z veřejných zdrojů= měl být co nejvíce dostupný

- je jedním z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na 
institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací

- obsahuje údaje určující výsledek a projekt, jehož řešením výsledek vznikl 
nebo zdroj prostředků, ze kterých byl podporován, příjemce, autory, název a 
jeho popis, rok uplatnění výsledku aj.

- příklad (ten samý výsledek v IS)

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F19%3A00113258%21RIV20-MSM-14310___
https://is.muni.cz/auth/publication/1635630


Rejstřík informací o výsledcích - RIV
- do RIV jsou předávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, jež vznikly řešením výzkumných aktivit s poskytnutou 
podporou nebo bez poskytnuté podpory podle zákona

- hodnocení plnění cílů výzkumných projektů a záměrů

- slouží také pro hodnocení výzkumných organizací - národního hodnocení
- probíhá na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací MŠMT (M17+)

- vykazování údajů o výsledcích se vždy řídí aktuálně platnou Metodikou RVVI
- Metodika 17+

Hodnocení výzkumu na MU

https://hodnocenivedy.muni.cz/narodni-hodnoceni
https://is.muni.cz/auth/do/sci/riv/Metodika_2017_CZ.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/sci/riv/Metodika_2017_CZ.pdf
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
https://hodnocenivedy.muni.cz/


Související směrnice MU
Směrnice Masarykovy univerzity č. 6/2015 - Etický kodex akademických a 
odborných pracovníků Masarykovy univerzity
Směrnice MU č. 5/2015 - Etika výzkumu na MU
Směrnice Masarykovy univerzity č. 6/2013 - Výzkumná data
Směrnice Masarykovy univerzity č. 3/2020 - Pravidla specifického 
vysokoškolského výzkumu
Směrnice Masarykovy univerzity č. 2/2020 - Interní grantová agentura Masarykovy 
univerzity
Směrnice Masarykovy univerzity č. 8/2017 - Grantová agentura Masarykovy 
univerzity
Směrnice Masarykovy univerzity č. 6/2016 - Řízení projektů

https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM06-15/
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM06-15/
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM05-15/
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM06-13/Smernice_MU_c.6_2013_-_Vyzkumna_data__ucinna_od_15.6.2020_.pdf?info=1
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM03-20/
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM03-20/
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM02-20/
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM02-20/
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM08-17/Smernice_MU_c.8_2017_-_Grantova_agentura_Masarykovy_univerzity__ucinna_od_9.9.2020_.pdf?info=1
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM08-17/Smernice_MU_c.8_2017_-_Grantova_agentura_Masarykovy_univerzity__ucinna_od_9.9.2020_.pdf?info=1
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM06-16/


Dobrá praxe ve výzkumu
Zásady vědeckého publikování na MU 

Dobrá praxe vědeckého publikování

Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům

Doporučení pro práci s bibliometrickými indikátory a jejich interpretaci

Doporučení pro uvádění dedikací v publikacích

Pochybné časopisy

Open Science na MUNI

...RIV PřF (složka)

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Zasady_vedeckeho_publikovani_na_MU_final.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/sci/riv/Dobra_praxe_vedeckeho_publikovani.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Vyzkum_a_predatorske_casopisy.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/65890653/Doporuceni_pro_praci_s_bibliometrickymi_udaji_final.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/sci/riv/Doporuceni_pro_uvadeni_dedikaci_v_publikacich.pdf
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/
https://openscience.muni.cz/
https://is.muni.cz/auth/do/sci/riv/


Směrnice PřF č. 2/2020
O evidenci, afiliaci a dedikaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti na PřF MU

- účinnost od 1. 7. 2020
- upravuje práva a povinnosti zaměstnanců, studentů a dalších osob (stážistů) při 

evidenci a vykazování publikací na PřF, které vznikly v rámci jejich 
pracovněprávního či studijního vztahu k PřF MU 

- autoři jsou povinni veškeré výsledky afiliovat a dedikovat (řídit se principy 
publikační etiky)

- podoba afiliace k PřF
- povinnosti doktorských studentů
- centralizovaná evidence publikací

https://is.muni.cz/auth/do/sci/normy/SM/SM20-02/


Centralizovaná evidence publikací na PřF
- týká se :

- J (články v časopisech)
- C (kapitoly v knihách)
- B (knihy)
- D (článek ve sborníku, který je evidovaný na WOS) 

- autorům není dovoleno vkládání těchto typů výsledků přímo do IS MU
- musí využít osoby, která je pověřená evidencí výsledků na ústavu nebo 

odpovědné osobě v Ústřední knihovně PřF MU > mně
- autoři, neztrácí svá práva - mohou editovat, upravovat, přiřazovat k životopisu 

apod.



Osoby pověřené evidencí
- ÚBZ - Mgr. Lucie Jarošová, DiS.
- RCX - Mgr. Michaela Hylsová, Ph.D.
- zbytek zaštiťuji já



Proč centralizovaná evidence?
- čtyři zmíněné typy publikací jsou pro fakultu velmi důležité 
- snaha o minimální chybovost v záznamech a o duplicity
- snaha doplnit všechny vydané publikace - někteří autoři na evidenci 

zapomínají nebo se jim nechce řešit
- služba - knihovna publikace zavede za ně
- 2x ročně připomínka (konec roku, jaro)

- email zaměstnancům - zapomíná se na doktorandy :( (do budoucna půjde email i vám)



Co potřebuji od autorů?
- odkaz/pdf/doi
- informaci o podílech (v %) a organizační jednotce, pokud publikace vyšla ve 

spolupráci s jinou fakultou MU
- info o projektech (financích)*
- obor OECD** 

*Informaci o finanční podpoře a návaznosti na projekty obvykle vyčtu z publikace. 
Pouze v případě, že z publikace to není zřejmé, žádám autory o vyjádření.

**Totéž platí u oboru podle OECD.



Ostatní typy publikací?
- patenty (typ P) a aplikované výsledky ( Z, F, G, H, N, R) 

- evidují v IS MU individuálně autoři 
- konzultace CTT - Mgr. Hana Půstová či já

-  další druhy výsledků (V, A, E, M, W, O) 
- evidují v IS MU individuálně autoři
- konzultace - já



Co odvádět do RIV?
- RIV = národní bibliografická databáze – odvádět vše! 

(přinejmenším vše recenzované či financované z projektu)

- z důvodu kontroly plnění cílů výzkumných projektů a záměrů je povinnost do 
RIV odvádět i výsledky, které nemají význam v rámci hodnocení výzkumných 
organizací (např. publikace spadají do kategorie O–Ostatní výsledky)



Důležité termíny
- po celý rok probíhá a evidence publikací
- 2x ročně připomínkový email (“asi” prosinec a únor)
- do konce února 2021= termín vkládání publikací za rok 2020
- leden-březen > kontrola publikací knihovnou
- duben - finalizace výstupů pro RVVI a odvod do RIV

- konkrétní termín je každý rok jiný, obvykle duben/květen

-  údaje se do RIV posílají jednou ročně dle daného harmonogramu, obvykle 
do konce dubna následujícího roku, a to za předchozích 5 let

- tzn. v roce 2021 se budou odvádět údaje o výsledcích uplatněných (vzniklých) v letech 
2016-2020



Proč byste měli evidovat výsledky vědeckovýzkumné 
činnosti a odvádět je do RIV?

- nařizuje to:
- zákon (č. 130/2002 Sb.)
- nařízení vlády (č. 397/2009 Sb.)
- Směrnice MU č. 6/2015
- Směrnice PřF č. 2/2020

K čemu mi to je?
- splnění zákonné povinnosti
- propagace vlastních vědeckých výsledků
- zvyšujete prestiž fakultě i univerzitě
- příprava na vědeckou dráhu?



Afiliace v publikacích
- doporučený vzor - cílem je sjednocené používání afiliací v publikacích MU
- požadovaná forma afiliace je obvykle dána vydavatelem

Doporučený tvar: 
ústav/název pracoviště, fakulta, univerzita, adresa

V publikaci: 
Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, 
Czech Republic

WoS: 
Masaryk Univ, Fac Sci, Dept Geol Sci, Kotlarska 2, Brno 61137, Czech Republic

Pozor
- vždy zachovávejte příslušnost k instituci (Masarykova univerzita) a její součásti (fakulta/institut)

- nejednotnost afiliací vede k nesprávné evidenci v elektronických databázích a tím ke zkreslení dat pro bibliometrii a 
hodnocení výzkumu

- v případě, že má autor dvě (a více) afiliace (např. Přírodovědecká fakulta a CEITEC), musí již při vydání článku v časopise trvat 
na uvedení těchto dvou afiliací odděleně > v opačném případě se afiliace v databázi chybně sloučí do jedné



Afiliace v publikacích - špatná praxe



Dedikace v publikacích
- je vždy třeba sledovat a dodržovat podmínky poskytovatele dotace
- u některých poskytovatelů je uvádění finanční podpory výslovná povinnost (např. GA 

ČR, OP VK)
- doporučuji vždy uvádět!!
- dedikace se uvádí tak, aby se v ní nacházel název poskytovatele podpory a číslo 

projektu



Dobrá praxe u financování
- uvádění, který autor byl financován z čeho



Agenda Publikace v IS MU



Agenda Publikace
- vkládání nových publikací
- jednoduché a pokročilé vyhledávání
- pomůcky a nastavení
- osobní identifikátory
- nápověda IS Publikace – RIV
- moje štítky

https://is.muni.cz/auth/publikace/
https://is.muni.cz/napoveda/ucitel/publikace_riv#u_pub_riv


Typy publikací
- typ publikace podle Metodiky 17+ musí splňovat určitá kritéria

- O-ostatní výsledky = malé písmeno abecedy (např. k-prezentace na 
konferencích)

https://is.muni.cz/auth/do/sci/riv/Metodika_2017_CZ.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/sci/riv/Definice_druhu_vysledku.pdf


O-ostatní výsledky v RIV
- v IS MU máme poměrně podrobně rozlišeny různé publikační typy v této 

kategorii - v RIV se vše tváří jako jediný výsledek druhu O-ostatní s výrazně 
redukovanými bibliografickými záznamy

Pozor na “duplicity” v případě „prezentace na konferenci“ a „konferenční abstrakt“ 
z jedné konference

- není možné od sebe tyto dva výsledky v RIV odlišit
- vykažte do RIV jedno nebo druhé, ale ne obojí!!



Hlavní autoři
- autoři se uvádějí ve stejném pořadí jako jsou uvedeni v publikaci

- nevynechávejte spoluautory!

- nejčastější chyba - autoři zapomínají označit za domácí autory* také své kolegy, kteří 
také afilují k MU nebo označují autory, kteří nemají afiliaci k MU

- garant výsledku je zodpovědný za správné vykázání výsledku do RIV (obvykle je to 
hlavní nebo korespondující autor)

Příklad

- uvádějte celá jména, pokud to vydavatel umožňuje - usnadní identifikaci
- mějte osobní identifikátor (např. ORCID)

*domácí autor (domácí tvůrce)= autor, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního a studijního vztahu k MU (takže i studenti v doktorském 
nebo magisterském studiu)

https://orcid.org/


Název - anotace - klíčová slova
- pokud je původní jazyk publikace angličtina, není třeba vyplňovat plný název anglicky

- stejné platí u anotace v anglickém jazyce
- název v čj můžete doplnit (není povinné)
- zbytečná duplikace

zbytečné vyplňovat

Pozor
- pokud původní jazyk není angličtina, tak naopak bude nutné plný název anglicky vyplnit

- stejně tak klíčová slova a anotaci



Článek  - chyba v ročníku a čísle

- pokud si nejste jistí, co 
doplnit, použijte nápovědu

Původní záznam

Údaje u článku

chybně vyplněné

správně vyplněné



Častá chyba u rozsahu stran

- pokud u publikace 
není uvedený rozsah 
stran např. 568-576, 
uvádí se rozsah 
odpovídající počtu 
stran tzn. 1-xy

Pozor

- autoři chybě do 
rozsahu stran píší 
číslo článku či 
neodpovídající 
rozsah stran

    chybně

    správně



Článek - způsob publikování
- pouze u typu publikace J (článek)
- povinnost uvádět od 2020
- vyplňujte pouze možnost “Open Access” nebo “omezený přístup”



Organizační jednotka
- vybírá se předkladatel výsledku na MU
- u mezifakultní spolupráce - autoři se musí společně domluvit, za kterou 

fakultu bude publikace vykazována 
- obvykle fakulta s větším podílem a přínosem na publikaci
- dohoda může být součástí písemných smluv

- souvisí s podíly spolupracujících pracovišť



Organizační jednotka - příklad

Publikace 

Web of Science

v IS



Výběr oborů OECD 

Pozn: Obecně platí, že není-li nalezen odpovídající kód na úrovni 
DETAILED FORD, použije se kód o stupeň vyšší, tj. FORD (typicky 
se týká všech "others"). Např. u antropologických výsledků se 
někdy vybírá obor 10700 - Other natural sciences.

- rozhodnutí o výběru oboru je na autorovi/autorech
- lze vybrat pouze jeden obor 

- pokud publikace spadá do více oborů, vybere 
se převládající

- je nutné zadat nejnižší možnou úroveň – tedy 
Detailed FORD - kód nekončící nulou (např. 10308)

FORD

Detailed FORD



Podíly spolupracujících pracovišť

- % podíly na výsledcích se určují v 
případech, kdy autoři daného výsledku 
uvádějí afiliaci k různým organizačním 
jednotkám v rámci MU (nejčastěji CEITEC, 
LF)

- autor musí potvrdit prohlášení
- celek musí tvořit 100 %



Podíly spolupracujících pracovišť - příklad



Financování vědy v rámci MU
- vědecká a výzkumná činnost na MU je financována z řady různých zdrojů
- hlavním zdrojem > státem poskytovaná institucionální podpora na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumné organizace
- cílem je udržení a zlepšování vědeckého výkonu a kvality

- do IS vkládejte projekty, ze kterých byli financování domácí autoři (afilující 
k MU) a jejichž příjemcem/partnerem je MU - tzn. nevkládejte “cizí” projekty

Pozor
- dodržujte publikační etiku - dedikujte všechny projekty, ze kterých jste byli 

financováni a nevykazujte ty, které neuvádíte



Návaznosti výsledků a projektů 
(výzkumných záměrů)
- dělí se na dvě skupiny: 

a) s poskytnutou podporou podle § 3 a § 4 zákona
b) bez poskytnuté podpory podle zákona 

POZOR
- v záznamu lze kombinovat varianty financování v rámci skupiny a) nebo v rámci skupiny b), ale nelze kombinovat varianty 
a) a b) mezi sebou (vychází to z Metodiky 17+)

a)

b)



a) s poskytnutou podporou podle zákona
- řešení projektu VaV (projekt evidovaný v CEP) 
- plnění výzkumného záměru (evidovaný v CEZ (řešené do roku 2013, aktuálně se nepoužívá))
- institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace
- specifický vysokoškolský výzkum (včetně interního kódu projektu)
- velké výzkumné infrastruktury (VVI)



- řešení projektu VaV (evidovaný v CEP)

- projekt výzkumu a vývoje (VaV) 
- v IS jsou vykazovány jako “řešení projektu VaV”

Centrální evidence projektů (CEP)
TA ČR Starfos 
Povolená označení projektů IS
Projekty MU 

Příklady:
GAP201/11/0276: Grupy tříd ideálů algebraických číselných těles STARFOS CEP IS MUNI
7AMB16DE006: Studium struktur binárních směsí organických polovodičů STARFOS CEP IS MUNI
IAA601110905: Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní oblasti STARFOS CEP IS MUNI
ED2.1.00/03.0086: Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy 
STARFOS CEP IS MUNI

https://www.rvvi.cz/cep
https://starfos.tacr.cz/cs
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_cis?akce=cep
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/masarykova-univerzita
https://starfos.tacr.cz/cs/project/GAP201%2F11%2F0276?query_code=6y6aaaci4ylq#project-main
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GAP201%2F11%2F0276
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cep;id=GAP201%2F11%2F0276
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/13890
https://starfos.tacr.cz/cs/project/7AMB16DE006?query_code=27dqaacjelnq
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=7AMB16DE006
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cep;id=7AMB16DE006
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/33885
https://starfos.tacr.cz/cs/project/IAA601110905?query_code=royqaacjndba
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=IAA601110905
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cep;id=IAA601110905
https://www.muni.cz/en/research/projects/6624
https://starfos.tacr.cz/cs/project/ED2.1.00%2F03.0086?query_code=3nhyaachzhua
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=ED2.1.00%2F03.0086
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cep;id=ED2.1.00%2F03.0086
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/13363


- řešení projektu VaV (evidovaný v CEP) - příklad



- plnění výzkumného záměru (evidovaný v CEZ)
Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ)
Povolená označení záměrů IS
- řešené do roku 2013 (aktuálně se nepoužívá)

Příklady:
MSM0021622409: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace CEZ IS MUNI
MSM 143100001: Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely CEZ IS MUNI

https://www.rvvi.cz/cez
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_cis?akce=cez
https://www.rvvi.cz/cez?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=MSM0021622409
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cez;id=MSM0021622409
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/2165
https://www.rvvi.cz/cez?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=MSM+143100001
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cez;id=MSM%20143100001
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/3270?lang=cs&page=12


- plnění výzkumného záměru (evidovaný v CEZ) - 
příklad



- institucionální podpora na rozvoj výzkumné 
organizace
- uvádíme tehdy, když je publikace bez návaznosti na projekt > byla financována z institucionální podpory 
(tj. MU v rámci zaměstnaneckého úvazku či studia/stipendia) NEBO v kombinaci s projekty, spec. 
výzkumem



- institucionální podpora - příklad
Publikace 
Publikace 



- institucionální podpora - příklad



- specifický výzkum
- se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních 

programů
- interní kódy projektů MU (vnitřní grantové financování)

- v IS jsou vykazovány jako “interní kód MU” + Výsledek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu na vysoké škole

Příklady:
MUNI/A/0947/2019: Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 4 INET MUNI
MUNI/E/0530/2019: Structure and DNA delivery mechanism of gene transfer agent (GTA) INET MUNI
734522: INTERWASTE INET MUNI 
M00124: MONAIRNET INET MUNI
ROZV/23/LF21/2019: Stopové prvky ve výživě a zdraví člověka INET

https://inet.muni.cz/app/proj/projekt?info=52481
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/52481
https://inet.muni.cz/app/proj/projekt?info=49067
https://www.muni.cz/en/research/projects/49067
https://inet.muni.cz/app/proj/projekt?info=35964
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/35964
https://inet.muni.cz/app/proj/projekt?info=12503
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/12503
https://inet.muni.cz/app/proj/projekt?info=49352


- specifický výzkumu - příklad



- velké výzkumné infrastruktury (VVI)
- se rozumí jedinečné výzkumné zařízení včetně jeho pořízení, souvisejících 

investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a 
vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je 
schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též 
dalšími výzkumnými organizacemi 

- identifikační kód LM... – v IS jsou vykazovány jako „řešení projektu VaV“

Příklady:
LM2018121:  Výzkumná infrastruktura RECETOX STARFOS IS INET MUNI
LM2015051: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí STARFOS IS INET 
MUNI

https://starfos.tacr.cz/cs/project/LM2018121?query_code=3ryiaaci2tsq
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cep;id=LM2018121
https://inet.muni.cz/app/proj/projekt?info=52447
https://www.muni.cz/en/research/projects/52447
https://starfos.tacr.cz/cs/project/LM2015051
https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/zamery_info?akce=cep;id=LM2015051
https://inet.muni.cz/app/proj/projekt?info=33965
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/33965


- velké výzkumné infrastruktury (VVI) - příklad



b) bez poskytnuté podpory podle zákona
POZOR 

- tento způsob financování na MU nepoužíváme
- lze použít pouze u publikací, které nejsou navázané na MU (např. autor vykazuje článek, který 

napsal v rámci jiného úvazku u soukromé firmy)

- operační program, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu
- rámcový program EK, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu
- jiné veřejné zdroje - rozpočet územněsprávních celků, měst, obcí, atd., tj. jiné kapitoly státního 

rozpočtu než je kapitola na výzkum a vývoj
- neveřejné zdroje - např. soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje organizace 

vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet, smluvní výzkum



Děkuji za pozornost
Otázky?

nebo mi napište: sipkova@sci.muni.cz



Zveme vás na další semináře:
● Citační databáze a citační analýza (Lenka Hrdličková) - 10. 11. 2020

● Sociální sítě pro vědce (Ilona Trtíková) - 18. 11. 2020

● Jak na kvalitní konferenční příspěvek (Michal Černý) - 24. 11. 2020

● Grafika konferenčního posteru (Dagmar Chytková) - 26. 11. 2020

● Pedagogické minimum pro učící doktorandy (Pavlína Mazáčová) - 1. 12. 2020

● Predátorské časopisy (Lukáš Plch) - 3. 12. 2020
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Financováno z projektu:
Podpora doktorandských studentů v rozvoji 

informační gramotnosti a akademických dovedností
MUNI/FR/1135/2019


