FAQ – AFILIACE A DEDIKACE V PUBLIKACÍCH
Dedikace v publikacích
Publikaci lze uznat jako výsledek řešení grantového projektu pouze tehdy, je-li v ní výslovně uvedeno, že
práce byla uskutečněna za finanční podpory GA ČR a současně je v ní uvedeno registrační číslo
příslušného grantového projektu. Příjemce při doložení výsledků grantového projektu postupuje
v souladu s údaji obsaženými v návrhu projektu.

Zdůvodnění vícenásobných dedikací
V případě, že se v uplatněných publikačních výsledcích projektů GA ČR vyskytuje poděkování dalším
projektům účelové podpory GA ČR, nelze publikaci uznat jako výsledek projektu, pokud tyto vícenásobné
dedikace na další projekty nebudou v dílčí, resp. závěrečné zprávě dostatečně zdůvodněny. Ve
zdůvodnění vícenásobných dedikací musí být vysvětleno, který autor děkuje, kterému projektu, jaký byl
přínos každého projektu na daném publikačním výstupu projektu GA ČR a věcně popsaný podíl
odvedené práce z každého uvedeného projektu účelové podpory v dedikaci.

Afiliace k příjemci
Publikaci nelze uznat jako výsledek řešení grantového projektu, pokud autor nemá v publikaci uvedenu
afiliaci k příslušnému příjemci grantovému projektu GA ČR. Publikaci pak není možné přiřadit k instituci
(příjemci) a tedy ani vykazovat jako výsledek daného grantového projektu GA ČR.

Výstupy typu Jimp
Za výstupy typu Jimp může GA ČR uznat pouze články uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt
faktorem a registrovaných v databázi WoS (tj. Core Collection SCI nebo SSCI). Za výstup typu Jimp tudíž
nelze uznat články uveřejněné v časopisech zařazených do databáze WoS Core Collection ESCI (Emerging
Sources Citation Index).

Vícenásobné dedikace u projektů EXPRO
Nebudou uznány ty výsledky projektu EXPRO, které libovolný člen týmu EXPRO uplatní zároveň ještě
v rámci jiného současně řešeného projektu. Za současně řešený projekt se považuje pouze takový
projekt, který začal ve stejném roce řešení, měly by tak být uznávány i navazující dedikace, resp.
dedikace na projekty, které časově předcházely právě řešenému projektu. Toto omezení se týká pouze

účelového financování, dedikace projektům hrazeným z prostředků institucionálního financování budou
uznány. Příjemce při doložení výsledků grantového projektu postupuje v souladu s údaji obsaženými
v návrhu projektu.

