Pravidla BAPE 2017 – Bakalářské grantové
soutěže FPE pro rok 2017
Děkan FPE vyhlašuje pro rok 2017 grantovou soutěž (dále BAPE17) na podporu mimořádné
vědecké aktivity studentů bakalářského studia.
1.1
Cílem soutěže je podpořit formou individuálních výzkumných projektů nadané studenty
bakalářského studia a poskytnout jim v rámci bakalářské práce i mimo rámec této práce
prostředky na výzkum, který bude ukončen významným publikačním RIV výstupem.
1.2
Řešitelem je student bakalářského studijního programu, který řeší projekt. Vedoucím práce je
akademický pracovník v pracovním poměru na FPE, který sleduje a konzultuje téma před
podáním projektu, sleduje postup prací, vede řešitele (studenta) a spolupodílí se na konečné
redakci článku. Vedoucí práce musí být spoluautorem publikace, nesmí však být prvním
uvedeným autorem.
1.3
Jeden řešitel může podat maximálně jeden projekt.
1.4
Maximální výše požadované částky na projekt je 15 tis. Kč (10 tis. Kč pro studenta, 5 tis. pro
vedoucího práce).
1.5
Spoluřešitelství dvou či více studentů je možné, celková výše částky požadované na společný
projekt však může být i v tomto případě maximálně 15 tis. Kč.
1.6
Výstupem musí být autorská publikace (článek, kapitola v knize) uznatelná podle zásad
hodnocení VaVaI v období 2017–2020 (www.rvvi.cz) v příslušném kalendářním roce,
tj. prokazatelně odeslaná do redakce odborného recenzovaného časopisu s IF nebo
uvedeného na tzv. Seznamu hodnocených časopisů nebo knihy (kapitoly v knize) uznatelné
podle Zásad hodnocení VaVaI 17+. Uznatelný výstup je buď (1) potvrzení redakce o přijetí
rukopisu k recenznímu řízení, nebo (2) potvrzení o přijetí práce do tisku po již uskutečněném
recenzním řízení, nebo (3) výtisk publikace. V 1. a 2. případě je řešitel povinen odevzdat i
vytištěnou kopii odevzdaného rukopisu.
1.7
Prostředky budou přidělovány takto:
1. Po přijetí projektu obdrží řešitel (student) formou mimořádného stipendia zálohu ve výši
50 % z požadované částky.
2. Zbývající část přidělených prostředků obdrží student formou mimořádného stipendia a
vedoucí práce formou mimořádné odměny po doložení výstupu dle odstavce 1.6, nejpozději
však do jednoho roku od přiznání projektu. V případě pozdějšího doložení může být částka
krácena.
1.8

Návrh projektu je podáván v písemné formě (1 podepsaný originál) a elektronicky (emailem
na adresu chochol@cbg.zcu.cz), a to na přiloženém formuláři.
Návrh projektu nepodléhá schválení vedoucím katedry, přesto vedoucí katedry žádost
parafuje (bere na vědomí).
1.9
V návrhu projektu musí být rámcově sděleny účely, na které budou prostředky použity.
1.10
Výběr projektů provádí komise jmenovaná děkanem. V případě parity hlasů má rozhodující
právo předseda komise.
1.11
Návrhy, které nebudou po formální stránce úplné nebo nebudou vyhovovat požadavkům
zadání, budou vyřazeny před posuzovacím procesem.
Každý člen komise obdrží všechny návrhy projektů v elektronické podobě. Do 7 dnů má
povinnost doporučit projekty vhodné k přijetí. V případě vyšší požadované částky, než která
je k dispozici, se komise sejde a rozhodne o pořadí projektů.
1.12
Předseda komise sestaví seznam projektů (včetně projektů nedoporučených k financování) a
předloží jej ke schválení děkanovi do 20 dnů od uzávěrky podání projektů.
1.13
Řešitel i garant obdrží bez odkladu rozhodnutí děkana, a to i zamítavé.
Členové komise ani děkan nejsou povinni zdůvodňovat vyřazení či neudělení projektu.
1.14
Komise i děkan mají právo krátit požadované prostředky. Řešitel má právo v takovém
případě od projektu odstoupit do vyplacení zálohy na řešení.
1.15
Záloha na řešení projektu bude vyplacena v nejbližším možném termínu po rozhodnutí
děkana o přidělení projektu.
1.16 Harmonogram pro akademický rok 2016–2017
15. 12. 2016 – Vyhlášení BAPE 2017
6. 1. 2017 – Uzávěrka pro podání projektů.
30. 1. 2017 – Vyhlášení výsledků.
1. 2. 2017 – Začátek řešení projektu.
30. 11. 2017 – Poslední termín pro předložení výsledků projektu.
Návrh projektu a závěrečná zpráva se předkládají na formulářích v příloze.
V Plzni 15. 12. 2016
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