Příloha č. 2 — Formulář pro podávání návrhů studentských výzkumných a vývojových projektů

Program pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů

Návrh projektu
Identifikační kód projektu 1

Základní údaje
Garant projektu2 (jméno, příjmení, email)
Vedoucí projektu3 (jméno, příjmení, email)
Název projektu česky
Název projektu anglicky
WWW stránka projektu
Doba trvání projektu v měsících

Složení studentského řešitelského týmu (uveďte jméno, příjmení, e-mail a UČO všech studentů) 4

Anotace projektu česky (4-5 řádků, tato informace bude zveřejněna na www stránkách FI)

1

O číslo je třeba požádat pracovníka oddělení VaV FI MU (např. e-mailem).
Garantem projektu musí být zaměstnanec FI.
3
Vedoucím projektu je buď garant nebo jím pověřený student doktorského studia. Vyplňujte jen v případě, kdy
garant není současně vedoucím projektu.
4
Explicitně uveďte, zda (a případně kteří) členové řešitelského týmu participují jako spolupracovníci na
nějakém jiném grantovém projektu.
2

1

Anotace projektu anglicky (4-5 řádků, tato informace bude zveřejněna na www stránkách FI)

Cíle projektu
Stručně popište
1. současný stav projektu (podporu mohou získat pouze projekty, které již nějaké výsledky
vykazují),
2. cíle projektu, způsob jejich dosažení, předpokládané výstupy, forma zveřejnění, licence
vyvíjených programů5,
3. časový harmonogram projektu (déle běžící projekty je třeba rozdělit na etapy, jejichž délka
nepřesahuje tři měsíce; u každé etapy je třeba uvést konkrétní a kontrolovatelné výstupy,
jejichž plnění bude kontrolovat garant).

5

Podporu je možno získat pouze pro vývoj svobodného software, zveřejněného např. pod GPL nebo LGPL
licencí, nikoliv pro vývoj komerčních produktů.

2

Překryv se závěrečnými pracemi
Popište případné překryvy projektu se zapsanými nebo zamýšlenými závěrečnými (bakalářskými či
magisterskými) pracemi řešitelů projektu. U řešitelů, kde je překryv netriviálního rozsahu,
specifikujte přesně očekávaný rozdíl mezi závěrečnou prací studenta a jeho prací na projektu.

Finanční rozvaha (pouze neinvestiční prostředky, uvádět v tisících Kč na jedno desetinné místo)
položka

návrh

1
2

Stipendia pro členy řešitelského týmu6
Literatura, materiál, drobný majetek7

0
0

3

Celkem

0

rozhodnutí komise

Zdůvodnění finanční rozvahy

6

Maximální výše stipendia je 3.200 Kč měsíčně pro jednoho studenta. Doktorští studenti mohou být členy
řešitelského týmu, ale nelze pro ně požadovat stipendium.
7
Literaturu, materiál, drobný majetek lze požadovat pouze v dobře odůvodněných případech, kdy je jejich
pořízení nevyhnutelnou podmínkou úspěšného naplnění cílů projektu. Zdroj financování této položky v případě
schválení projektu určí tajemník FI. Vlastníkem pořízené literatury a drobného hmotného majetku je Fakulta
informatiky MU.

3

Souhlas garanta
Navrhovaný projekt je v souladu s obecnými cíli Stipendijního programu pro podporu studentských
výzkumných a vývojových projektů popsaných v článku 8 Směrnice Fakulty informatiky Masarykovy
univerzity č. 2/2017. Cíle projektu považuji za reálné a požadované finančních prostředky za
přiměřené. Souhlasím s odbornou garancí projektu a přejímám zodpovědnost za kontrolu plnění
stanovených cílů projektu. Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem projektu a souhlasím s ním.
O případných problémech, které se vyskytnou při řešení projektu, budu neprodleně informovat
proděkana pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

Datum:

podpis garanta

4

