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Servis pro akademické a
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CENTRUM VÝZKUMU FSE UJEP
CO, KOMU, PROČ?



CENTRUM
VÝZKUMU 
FSE UJEP

Servis akademickým a vědeckým pracovníkům.

Koordinace tvůrčí činnosti a výzkumných center na FSE UJEP. 

Oblast podpory:

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
PROPAGACE
EDIČNÍ SLUŽBY
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
DALŠÍ AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S TVŮRČÍ A PROJEKTOVOU
ČINNOSTÍ

ČINNOSTI



NÁŠ TÝM
DOC. ING. JAN SLAVÍK, PH.D. 

•Evidence projektů a
administrativní podpora

• Publikační činnost - administrace
• Metodika 17+

 

MGR. BARBORA
KAMARÝTOVÁ

•PR vědy
• Finanční stránka projektů

• Propagace vědy a výzkumu
• Administrativní podpora

 

ING. ELIŠKA
ŠTÁDLEROVÁ, DIS

• Příprava projektů, administrativní
podpora při podávání a realizaci 
• Vzdělávací akce a konference

• GEP na UJEP
 

MGR. ET MGR. HANA
GALIOVÁ

proděkan pro vědu a výzkum



Administrativní podpora - příprava a
realizaci projektů (FSE/REK UJEP) 
Evidence otevřených výzev a soutěží
SGS – koordinace na fakultní úrovni,
tajemnice grantová komise FSE
Edice FSE – zajišťování ISBN pro
vydávaná čísla, akvizice přes VK
UJEP (knihy, periodika), 
Zadávání správných údajů v databázi
OBD pro potřeby RIVu a vnitřních
potřeb FSE UJEP – kontrola, opravy a
doplňování údajů pořízených
katedrami, předávání údajů na CI. 
Koordinace v rámci Hodnocení dle
Metodiky 17+ (Informační systém
výzkumu, vývoje a inovací, RIV,
mezinárodní databáze: WoS, JCR
(databáze časopisů WoS), InCites
(analytika WoS), Scopus.

BARBORA KAMARÝTOVÁ

Administrativní podpora - příprava a
realizaci projektů (FSE/REK UJEP). 
Evidence otevřených výzev a soutěží.
Průběžná finanční kontrola aktuálně
řešených projektů a grantů.
Spolupráce s CPS UJEP.
Evidence/propagace vědeckých
konferencí pořádaných FSE, spolupráce
s řešiteli projektů při pořádání dílčích
projektových akcí.
Administrace webových stránek a
profilu FSE UJEP na profesní síti
LinkedIn; kooperace s PR (porady, soc.
sítě). Propagace a komunikace vědy a
výzkumu na FSE UJEP.
Aktivní monitoring mediálních kanálů.
Spolupráce při vyřizování zahraničních
CP  v rámci projektů.
Účetní sestavy projektů; spolupráce při
zpracování rozpočtů, dílčích a
závěrečných zpráv, převodu fin.
prostředků v projektech.

ELIŠKA ŠTÁDLEROVÁ
Fundraising, orientace v ZD, příprava
projektů (podání žádosti a realizace).
Zastupování FSE UJEP na
projektových jednáních v ČR a
zahraničí, účast na školeních a
seminářích, aktivní spolupráce s
odbornými řešiteli FSE UJEP.
Kontrola podaných projektů, vyřizování
a zpracovávání dotazů a zabezpečení
formální správnosti, předávání
vypracovaných přihlášek grantů na
rektorátní úroveň. 
Pomoc při vypracovávání průběžných,
dílčích a závěrečných zpráv. Sledování
úspěšnosti podaných a evidence
přijatých grantů; evidence otevřených
výzev a soutěží, evidence projektů.
Reprezentace FSE UJEP na národních
a zahraničních konferencích na
podporu vědy a výzkumu.
Příprava Gender Equality Plan v rámci
celé UJEP.

HANA GALIOVÁ

KDO ZA CO ODPOVÍDÁ?

https://www.webofscience.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://incites.clarivate.com/
http://www.scopus.com/


DŮKAZ, ŽE VĚDA A VÝZKUM JE ZÁBAVA



OZVĚTE SE NÁM!

tel: +420 475 284 717
barbora.kamarytova@ujep.cz
Moskevská 54, kancelář 221

BARBORA KAMARÝTOVÁ

tel: +420 475 284 709
eliska.stadlerova@ujep.cz
Moskevská 54, kancelář 209

ELIŠKA ŠTÁDLEROVÁ

tel.: +420 475 284 710 
mob.: +420 702 232 442 
hana.galiova@ujep.cz
Moskevská 54, kancelář 209

HANA GALIOVÁ
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