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1. Úvod  
 

Tezaurus na téma Granty jsme vypracovali pro předmět Věcné pořádání 
informací a znalostí v letním semestru školního roku 2003/2004. Tezaurus byl 
zpracován podle normy ČSN 01 0193 z roku 1996. 

Na počátku jsme se potýkali s problémem, jak terminologicky vymezit grant 
(nakonec jsme přijali definici, uvedenou v sémantické síti, která umožňuje takové 
nakládání s tímto termínem, k němuž v praxi často dochází: totiž k určitému překryvu 
s termíny dotace a subvence) a jakým způsobem typologicky rozdělit různé druhy 
grantů. Rozhodli jsme se pro rozdělení grantů na dvě hlavní velké oblasti - na 
výzkumné a nevýzkumné. Další dimenzí dělení pak může být rozlišení grantů na 
programové, projektové, na školení a podporující konference. 

Další problém jsme řešili v kategoriích, kde jsme na počátku byli nuceni pro 
velký počet položek provést jistou selekci. Jelikož v tezauru není relevantní použít 
termín „ostatní,“ vybrali jsme nejpodstatnější kategorie – tento postup je sice na úkor 
vyčerpávajícího přehledu, ale pro přehlednost tezauru je nutný a funkční. 

Tezaurus předkládáme jednak v grafické podobě ve formě sémantické sítě 
(podle terminologie ČSN 01 0193 z roku 1996 odpovídá šipkovému diagramu),  
a jednak v podobě abecedního rejstříku. Ve vytvoření abecedního rejstříku nám 
pomohl program Multites (více viz http://www.multites.com/). 

K podobě těchto výstupů musíme učinit jisté poznámky. U sémantické sítě 
v listu 03 Zadavatel neuvádíme vztahy k národně působícím poskytovatelům grantů 
(z důvodu přehlednosti), tyto vztahy jsou nicméně zachyceny v abecedním rejstříku. 
Dále u mezinárodních, veřejných a soukromých poskytovatelů grantů neuvádíme 
nepreferovaný termín zadavatel, který je ovšem rovněž použit v rejstříku. Pokud se 
také v tezauru vyskytuje adjektivum (např. programový nebo výzkumný), je vždy 
spojeno přímo s termínem grant, který neuvádíme.  

Zvláštní pozornost si podle nás zaslouží deskriptor úplatek, jemuž věnujeme 
celý zvláštní list; jedná se o jev, který prostupuje mnoha fázemi grantového procesu 
a který nabývá nejrůznějších podob (nejen finančních). 

 

 

 

http://www.multites.com/
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I. Použité zkratky a symboly 

 

Použité zkratky, termíny a odkazy můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1. v sémantické síti 

• pro lepší orientaci jsou v sémantické síti použity hypertextové odkazy, které 
umožňují procházení jak celou strukturou na úrovni jednotlivých listů, tak i na 
úrovni preferovaných termínů a jejich vzájemných vztahů. Pro snadný návrat 
do hlavního rozdělení je na každém listu v levém horním rohu hypertextový 
odkaz na základní strukturu tezauru; 

• základní nejširší preferovaný termín je na každém listě zvýrazněn modrým 
pozadím buňky;  

• nepreferované termíny nejsou v sémantické síti uvedeny; 

• asociované termíny jsou propojeny pomocí přerušované čáry; 

• po kliknutí v hlavním menu na deskriptor GRANT se objeví definice grantu, 
která je převzata z webových stránek Grantové agentury ČR (viz. 
http://www.gacr.cz). 

2. v abecedním rejstříku  

• pro rozlišení jsou v abecedním rejstříku různými písmy uvedeny deskriptory 
(tučně), nedeskriptory (kurzívou) a asociované termíny (podtrženě), zvláštní 
písmo je zvoleno také pro nadpisové položky (kapitálky); 

• pro vyjádření vztahů mezi termíny jsou použity zkratky, odpovídající normě 
ČSN 01 0193 (viz pro odkaz od nepreferovaného termínu k preferovanému, 
ekv pro odkazy od preferovaného termínu k nepreferovaným, pd pro odkaz 
k podřazenému deskriptoru a nd pro odkaz k nadřazenému deskriptoru) a 
zkratka pozn., označující vysvětlující poznámku. 

Abecední rejstřík je řazen podle české abecedy, i když řazení lexikálních jednotek po 
výstupu z programu Multites podléhalo řazení dle  anglické abecedy.  

Celkový počet lexikálních jednotek v  tezauru je 229, z toho je 27 nepreferovaných 
termínů, 197 preferovaných termínů a 5 asociovaných termínů. Vzhled a úprava 
lexikálních jednotek je tvořena podle normy ČSN 01 0193.  

Tezaurus nebude v budoucnosti aktualizován.  

 

http://www.gacr.cz
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Poslední lexikální jednotka byla zařazena do tezauru dne 15.9.2004 

 

II. Ověření možné duplicity tezauru na dané téma  

Při ověřování možnosti, zda už v současné době neexistuje jiný tezaurus 
zpracovaný na dané téma, jsme prošli informace v katalogu dostupném na webové 
stránce knihovny Torontské Univerzity (Univerzity of Toronto, 
http://www.utoronto.ca/). Na této stránce najdeme odkaz na knihovnu Fakulty 
informačních studií Inforum (http://www.fis.utoronto.ca/inforum/), která je určena pro 
vyhledávání tezaurů v anglickém jazyce a ve vícejazyčných tezaurech zahrnujících 
angličtinu. Další odkazy, které jsme při vyhledávání tezaurů prošli, byly následující: 

• http://www.asindexing.org/site/thesonet.shtml 

• http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/labor/Bir/thesauri_new/theslang.htm 

• http://www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html 

• http://sky.fit.qut.edu.au/~middletm/cont_voc.html 

• http://www.taxonomywarehouse.com/ 

První tezaurus, který se k tématu vztahuje, se jmenuje Grants Classification 
System a je dostupný online na URL adrese 
http://fdncenter.org/research/grants_class/thesaurus.html. Obsahově je možné tento 
tezaurus zařadit mezi řízené slovníky v oblasti sociálních věd. Autorem tohoto 
tezauru je Centrum nadací (The Foundation Center), které vyvinulo klasifikační 
systém v rámci komplexního kódovacího schématu pro statistiku v charitativních 
organizacích. V rámci této taxonomie pro celé Spojené státy byl založen standard 
pro klasifikaci neziskových aktivit, který poskytuje sjednocený a stručný návod, jak 
klasifikovat a indexovat granty. Uzavřený systém má 26 hlavních polí. Tezaurus 
obsahuje celkově 1360 termínů a má tři úrovně, vztahy v něm jsou založeny na 
asociaci, ekvivalenci a hierarchii. Naposledy byl aktualizován v roce 1994.  

O druhém tezauru, který souvisí s naším tématem grantů, jsme získali pouze 
bibliografické informace. Jeho název je SPIN Keyword Thesaurus a jeho 
vydavatelem je soukromá firma InfoEd International Inc. Obsahově tento tezaurus 
patří do kategorie management, představuje seznam klíčových slov užívaných pro 
tzv. SPIN databáze. Tyto databáze obsahují aktualizovaný seznam národních a 
mezinárodních institucí a soukromých finančních zdrojů, které se angažují 
v přidělování grantů a kontraktů na výzkum. Tezaurus je přístupný pouze 
registrovaným uživatelům služeb firmy, která jej vytvořila, a to i online na URL adrese 
http://australia.infoed.org/spin_kt_n.txt.   

http://www.utoronto.ca/
http://www.fis.utoronto.ca/inforum/
http://www.asindexing.org/site/thesonet.shtml
http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/labor/Bir/thesauri_new/theslang.htm
http://www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html
http://sky.fit.qut.edu.au/~middletm/cont_voc.html
http://www.taxonomywarehouse.com/
http://fdncenter.org/research/grants_class/thesaurus.html
http://australia.infoed.org/spin_kt_n.txt
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Uvedené tezaury ovšem nenaplňují účel, pro který jsme zamýšleli nás cvičný 
tezaurus. Jednak vycházejí ze zahraničních, respektive mezinárodních reálií, díky 
čemuž byla jejich užitečnost pro české prostředí limitovaná, jednak se zaměřují 
konkrétně na některé aspekty grantů (velmi podrobná klasifikace podle příjemců, 
kontakty na poskytovatele financí), což způsobuje jejich velmi úzkou použitelnost. 

 

III. Literatura a jiné zdroje použité pro zpracování tezauru 

 

Hlavní zdroje: 

• ČSN 01 0193 Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení 
jednojazyčných tezaurů. Vydání první. Praha: Český normalizační institut, 
1995. 49 s. 

• Příprava a realizace projektů – seminář se zahraniční účastí. Nemocnice Na 
Homolce. Praha. Prosinec 2003. Konferenční sborník. Viz 
http://www.nlk.cz/czech/novinky/2003_12_09.htm     

• VLASÁK, Rudolf, BULÍČKOVÁ,Soňa: Základy projektování informačních 
systémů. Praha: Karolinum. 2003. ISBN 80-246-0727-1 

 

Doplňkové zdroje: 

• Mezinárodní desetinné třídění. Online verze. Viz. http://www.aip.nkp.cz/mdt  

• http://www.gacr.cz/ 

• http://www.frvs.cz/ 

• http://www.subvence.cz/subvence.php 

• http://www.ecmost.cz/ver_cz/nno/nadace/nadace.htm 

• http://www.eurovision-eu.com/obecne.php 

 

IV. Poděkování 

 

Za neocenitelnou pomoc a nepřehlédnutelnou inspiraci při přípravě tezauru bychom 
chtěli poděkovat především kolegyni Lindě Skolkové, bez níž by naše práce byla jistě 
mnohem méně efektivní. 

http://www.nlk.cz/czech/novinky/2003_12_09.htm
http://www.aip.nkp.cz/mdt
http://www.gacr.cz/
http://www.frvs.cz/
http://www.subvence.cz/subvence.php
http://www.ecmost.cz/ver_cz/nno/nadace/nadace.htm
http://www.eurovision-eu.com/obecne.php
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2. Abecední rejstřík 
 
6. rámcový program EU 
nd komunitní programy 
         
antropologie 
nd společenské vědy 
         
aplikovaný výzkum 
nd výzkumný 
         
architektura 
nd technické věd 
 
badatelský výzkum 
viz primární výzkum 
         
biologie 
nd přírodní vědy 
         
biotechnologie 
nd technické vědy 
         
celoživotní vzdělávání 
nd vzdělávání 
         
Cíl 2 a Cíl 3 pro Prahu 
nd strukturální fondy 
         
církve 
nd kultura 
         
Culture 2000 
nd komunitní programy 
         
děti a mládež 
nd sociální služby 
         
Česká energetická agentura 
nd státní správa 
         
Českomoravská záruční a rozvojová banka 
nd státní správa 
         
Českoněmecký fond budoucnosti 
nd nadace 
         národní zadavatel 
         
dílčí zpráva 
ekv průběžná zpráva 
nd průběžná kontrola 
         
doprava 
nd inženýrství 
         
dotace 
ad grant 
         

drobné kancelářské potřeby 
nd ostatní neinvestiční náklady 
 
e-Content 
nd komunitní programy 
 
e-learning 
viz Program e-learning 
         
e-TEN 
nd komunitní programy 
         
ekonomie 
nd společenské vědy 
         
elektronika 
nd inženýrství 
         
elektrotechnika 
nd inženýrství 
         
energetika 
nd inženýrství 
         
Equal 
nd iniciativy Společenství 
         
Erasmus Mundus 
nd komunitní programy 
         
Espon 
viz Iniciativa Espon 
         
etnické menšiny 
nd sociální služby 
         
EU 
ekv Evropská unie 
nd mezinárodní zadavatel 
         veřejný zadavatel 
pd iniciativy Společenství 
         kohezní fondy 
         komunitní programy 
         strukturální fondy 
         
Evropská jazyková cena Label 
ekv Label 
nd komunitní programy 
 
Evropská unie 
viz EU 
         
expertní posuzovatel 
viz oponent 
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filozofie 
nd humanitní 
 
finance 
nd grant 
pd náklady 
         příjmy 
         výkaz o hospodaření 
ad spolufinancování 
         
Fond rozvoje vysokých škol 
nd státní správa 
         
Fulbrightova nadace 
nd mezinárodní zadavatel 
         nadace 
         
fyzická osoba 
ekv jednotlivec 
nd řešitel 
 
fyzika (vč. astrologie) 
nd přírodní vědy 
         
grant 
pd finance 
         řešení 
        řešitel 
         typy grantů 
         úplatek 
         zadavatel 
ad dotace 
         subvence 
         
Grantová agentura ČR 
nd státní správa 
         
grantová přihláška 
viz projekt 
         
grantová soutěž 
ekv tendr 
         výběrové řízení 
nd úplatek 
         řešení 
pd hodnocení projektu 
         hodnocení výstupu 
         požadavek 
         průběžná kontrola 
         realizace projektu 
         
grantová žádost 
viz projekt 
         
historie 
nd humanitní 
 
 
 
 

hodnocení projektu 
nd grantová soutěž 
        úplatek 
pd oponentní řízení 
         přidělení finančních prostředků 
    DŮVODY NEPŘIDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ 
         odmítnutí projektu 

vyloučení projektu 
         vyřazení projektu 
         zamítnutí projektu 
         
hodnocení výstupu 
nd grantová soutěž 
         úplatek 
         výstup 
         závěrečná zpráva 
pd hodnotící zpráva 
         
hodnotící zpráva 
nd hodnocení výstupu 
         
humanitní 
nd výzkumný 
pd filozofie 
         historie 
        jazykověda 
         literatura 
         pedagogika 
         právo 
         teologie 
         umění 
         
hutnictví 
nd inženýrství 
 
chemie 
nd přírodní vědy 
 
informační věda 
nd společenské vědy 
         
Iniciativa Espon 
ekv Espon 
nd iniciativy Společenství 
         
Iniciativa Leader+ 
ekv Leader+ 
nd iniciativy Společenství 
         
Iniciativa Urban II. 
ekv Urban II. 
nd iniciativy Společenství 
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iniciativy Společenství 
nd EU 
pd Equal 
         Iniciativa Espon 
         Iniciativa Leader+ 
         Iniciativa Urban II. 
         Interact 
         Interreg III A 
         Interreg III B 
         Interreg III C 
         
Interact 
nd iniciativy Společenství 
         
Interreg III A 
nd iniciativy Společenství 
         
Interreg III B 
nd iniciativy Společenství 
         
Interreg III C 
nd iniciativy Společenství 
         
investiční náklady 
ekv investiční výdaje 
nd náklady 
         
investiční výdaje 
viz investiční náklady 
         
inženýrství 
nd technické vědy 
pd doprava 
         elektronika 
         elektrotechnika 
         energetika 

hutnictví 
stavebnictví 

         strojírenství 
         těžba nerostných surovin 
         zemědělské vědy 
          
jazykověda 
nd humanitní 
         
Jean-Monet 
nd komunitní programy 
         
jednotlivec 
viz fyzická osoba 
         
kohezní fondy 
nd EU 
pd Nástroj ISPA 
 
 
 
 
 
 

komunitní programy 
nd EU 
pd 6. rámcový program EU 

Culture 2000 
e-Content 
e-TEN 
Erasmus Mundus 
Evropská jazyková cena Label 
Jean-Monet 

      Leonardo da Vinci II. 
         MEDIA Plus 
         Mezinárodní vzdělávací projekty 
         Program e-learning 
         Program Tempus 
         Socrates II. 
         Youth for Europe 
         
konference 
ekv seminář 
         sympozium 
nd typy grantů 
         
konferenční poplatky 
nd ostatní neinvestiční náklady 
         
kontrolní rada 
nd průběžná kontrola 
         
kraj 
nd národní zadavatel 
         veřejný zadavatel 
         
kultura 
nd nevýzkumný 
pd církve 
         umělecké školství 
         umění 
         
kulturně-společenský výstup 
nd výstup 
         
kybernetika 
nd technické vědy 
         
Label 
viz Evropská jazyková cena Label 
         
Leader+ 
viz Iniciativa Leader+ 
         
léčba 
nd zdravotnictví 
         
Leonardo da Vinci II. 
nd komunitní programy 
 
lesní hospodářství 
nd zemědělství 
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licenční poplatky a předplatné 
nd ostatní neinvestiční náklady 
         
literatura 
nd humanitní 
         
matematika a logika 
nd přírodní vědy 
         
materiální výdaje 
nd ostatní neinvestiční náklady 
         
MEDIA Plus 
nd komunitní programy 
 
Mezinárodní vzdělávací projekty 
nd komunitní programy 
         
mezinárodní zadavatel 
nd zadavatel 
pd EU 
        Fulbrightova nadace 

Visegradský fond 
          
ministerstva ČR 
nd státní správa 
pd ministerstvo kultury 
         ministerstvo obrany 
         ministerstvo práce a sociálních věcí 
         ministerstvo pro místní rozvoj 
         ministerstvo zdravotnictví 
         ministerstvo zemědělství 
         ministerstvo školství, mládeže a 
  tělovýchovy 
         
ministerstvo kultury 
nd ministerstva ČR 
         
ministerstvo obrany 
nd ministerstva ČR 
         
ministerstvo práce a sociálních věcí 
nd ministerstva ČR 
         
ministerstvo pro místní rozvoj 
nd ministerstva ČR 
         
ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 
nd ministerstva ČR 
         
ministerstvo zdravotnictví 
nd ministerstva ČR 
         
ministerstvo zemědělství 
nd ministerstva ČR 
        
 
 
 

mzdové prostředky 
nd neinvestiční náklady 
pd mzdy zaměstnanců 
         ostatní osobní náklady 
         
mzdy zaměstnanců 
nd mzdové prostředky 
         
nadace 
nd soukromý zadavatel 
pd Českoněmecký fond budoucnosti 
         Fulbrightova nadace 
         nadace Naše dítě 
         Nadace rozvoje občanské společnosti 
         Open Society Fund 
         
nadace Naše dítě 
nd nadace 
         národní zadavatel 
         
Nadace rozvoje občanské společnosti 
nd nadace 
         národní zadavatel 
         
nadační fond 
nd soukromý zadavatel 
         
náklady 
nd finance 
pd investiční náklady 
         neinvestiční náklady 
 
Národní program konzervace a využívání 
genetických zdrojů rostlin, zvířat a 
mikroorganismů významných pro výživu, 
zemědělství a lesní hospodářství 
nd státní správa 
         
Národní program počítačové gramotnosti 
nd státní správa 
         
Národní program prevence HIV/AIDS 
nd státní správa 
         
Národní program výzkumu a vývoje 
nd státní správa 
         
národní zadavatel 
nd zadavatel 
pd kraj  
 obec 
 státní správa 
    NADACE 

Českoněmecký fond budoucnosti 
nadace Naše dítě 

        Nadace rozvoje občanské společnosti 
         Open Society Fund 
       
 
    



Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta,  Univerzita Karlova v Praze 

 - 11 - 

Nástroj ISPA 
nd kohezní fondy 
         
neinvestiční náklady 
ekv neinvestiční výdaje 
nd náklady 
pd mzdové prostředky 
         ostatní neinvestiční náklady 
         
neinvestiční výdaje 
viz neinvestiční náklady 
         
nevládní nezisková organizace 
ekv NNO 
nd právnická osoba 
 
nevýzkumný 
nd typy grantů 
pd kultura 
         sociální služby 
         sport 
         vzdělávání 
         zdravotnictví 
         zemědělství 
          
nezaměstnaní 
nd sociální služby 
         
NNO 
viz nevládní nezisková organizace 
         
obec 
nd  
     JAKO ZADAVATEL 

národní zadavatel 
         veřejný zadavatel 
     JAKO ŘEŠITEL 
 právnická osoba         
 
oborová rada 
viz oponent 
         
odmítnutí projektu 
nd hodnocení projektu 
         
odměna řešitele 
nd ostatní osobní náklady 
         
OP Infrastruktura 
nd strukturální fondy 
         
OP Průmysl a podnikání 
nd strukturální fondy 
         
OP Rozvoj lidských zdrojů 
nd strukturální fondy 
         
OP Rozvoj venkova a zemědělství 
nd strukturální fondy 
         

Open Society Fund 
nd nadace 
         národní zadavatel 
         
oponent 
ekv expertní posuzovatel 
         oborová rada 
         oponentní rada 
         posuzovatel 
nd oponentní řízení 
         
oponentní rada 
viz oponent 
         
oponentní řízení 
nd hodnocení projektu 
pd oponent 
         
ostatní neinvestiční náklady 
ekv ostatní neinvestiční výdaje 
nd neinvestiční náklady 
pd drobné kancelářské potřeby 
         konferenční poplatky 
         licenční poplatky a předplatné 
         materiální výdaje 
         služby 
         služební cesty 
         sociální a zdravotní pojištění 
         školení personálu 
         
ostatní neinvestiční výdaje 
viz ostatní neinvestiční náklady 
         
ostatní osobní náklady 
ekv ostatní osobní výdaje 
nd mzdové prostředky 
pd odměna řešitele 
         
ostatní osobní výdaje 
viz ostatní osobní náklady 
         
pedagogika 
nd humanitní 
         
podnikový subjekt 
nd právnická osoba 
         
pokuta 
nd průběžná kontrola 
         
politologie 
nd společenské vědy 
 
posuzovatel 
viz oponent 
         
požadavek 
nd grantová soutěž 
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pracoviště řešitele 
ad řešitel 
         
právnická osoba 
nd řešitel 
pd nevládní nezisková organizace 
         obec 
         podnikový subjekt 
         vzdělávací organizace 
         
právo 
nd humanitní 
         
prevence 
nd zdravotnictví 
         
primární výzkum 
ekv badatelský výzkum  
 základní výzkum 
nd výzkumný 
 
Program e-learning 
ekv e-learning 
nd komunitní programy 
         
Program Tempus 
ekv Tempus 
nd komunitní programy 
         
programový 
nd typy grantů 
         
projekt 
ekv grantová přihláška 

grantová žádost 
přihláška do výběrového řízení 

nd řešení 
pd projektový úkol 
         prováděcí projekt 
         předpis 
         struktura projektu 
         závěrečná zpráva 
         
projektant 
viz řešitel 
         
projektový 
nd typy grantů 
         
projektový úkol 
nd projekt 
 
prováděcí projekt 
nd projekt 
 
 
 
 
 
 

průběžná kontrola 
nd grantová soutěž 
         realizace projektu 
         úplatek 
pd dílčí zpráva 
         kontrolní rada 
    MOŽNÉ DŮSLEDKY KONTROLY 
         pokuta 
         zkrácení prostředků 
 
průběžná zpráva 
viz dílčí zpráva 
         
předpis 
nd projekt 
         
přidělení finančních prostředků 
nd hodnocení projektu 
         
přihláška do výběrového řízení 
nd projekt 
         
příjemce grantu 
nd řešitel 
         
příjmy 
nd finance 
         výstup 
         
přírodní vědy 
nd vědecký 
pd biologie 
         chemie 
         fyzika (vč. astrologie) 
         matematika a logika 
 vědy o člověku (medicína,  
  psychologie, sport)         

vědy o zemi (geologie, geografie) 
                  
realizace projektu 
nd grantová soutěž 
pd průběžná kontrola 
         
rostlinná výroba 
nd zemědělství 
         
řešení 
nd grant 
pd grantová soutěž 

projekt 
výstup 

         
řešitel 
ekv projektant 

příjemce grantu 
nd grant 
pd fyzická osoba 

právnická osoba 
ad pracoviště řešitele 

spoluřešitel 
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seminář 
viz konference 
         
senioři 
nd sociální služby 
         
služby 
nd ostatní neinvestiční náklady 
         
služební cesty 
nd ostatní neinvestiční náklady 
pd tuzemské cesty 
         zahraniční cesty 
         
sociální a zdravotní pojištění 
nd ostatní neinvestiční náklady 
         
sociální služby 
nd nevýzkumný 
pd děti a mládež 
         etnické menšiny 
         nezaměstnaní 
         senioři 
         
sociologie 
nd společenské vědy 
         
Socrates II. 
nd komunitní programy 
         
soukromý zadavatel 
nd zadavatel 
pd nadace 
         nadační fond 
         
společenské vědy 
nd vědecký 
pd antropologie 
         ekonomie 
         informační věda 
         politologie 
         sociologie 
         
Společný regionální OP 
nd strukturální fondy 
         
spolufinancování 
ad finance 
         
spoluřešitel 
ad řešitel 
         
sport 
nd nevýzkumný 
         
Státní fond životního protředí 
nd státní správa 
         
Státní fond české kinematografie 
nd státní správa 

státní správa 
nd národní zadavatel 
         veřejný zadavatel 
pd Česká energetická agentura 
         Českomoravská záruční a rozvojová 
  banka 
         Fond rozvoje vysokých škol 
         Grantová agentura ČR 
         ministerstva ČR 
         Národní program počítačové  
  gramotnosti 
         Národní program prevence HIV/AIDS 
         Národní program výzkumu a vývoje 
         NP konzervace a využívání  
  genetických zdrojů rostlin, 
  zvířat 
         Státní fond životního protředí 
         Státní fond české kinematografie 
         
stavebnictví 
nd inženýrství 
         
strojírenství 
nd inženýrství 
         
struktura projektu 
nd projekt 
         
strukturální fondy 
nd EU 
pd Cíl 2 a Cíl 3 pro Prahu 
         OP Infrastruktura 
         OP Průmysl a podnikání 
         OP Rozvoj lidských zdrojů 
         OP Rozvoj venkova a zemědělství 
         Společný regionální OP 
         
střední školství 
nd vzdělávání 
         
subvence 
ad grant 
         
sympozium 
viz konference 
         
systémové inženýrství 
nd technické vědy 
         
školení 
nd typy grantů 
         
školení personálu 
nd ostatní neinvestiční náklady 
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technické vědy 
nd vědecký 
pd architektura 
         biotechnologie 
         inženýrství 
         kybernetika 
         systémové inženýrství 
         výpočetní technika 
         
Tempus 
viz Program Tempus 
         
tendr 
viz grantová soutěž 
         
teologie 
nd humanitní 
 
těžba nerostných surovin 
nd inženýrství 
       
tuzemské cesty 
nd služební cesty 
         
typy grantů 
nd grant 
pd  
     PODLE ÚČELU 

konference 
         programový 
         projektový 
         školení 
     PODLE ODBORNOSTI 
 nevýzkumný 
 výzkumný 
 
umělecké školství 
nd kultura 
         vzdělávání 
         
umění 
nd humanitní 
         kultura 
         
úplatek 
nd grant 
pd grantová soutěž 
         hodnocení projektu 
         hodnocení výstupu 
         průběžná kontrola 
         
Urban II. 
viz Iniciativa Urban II. 
         
vědecký 
pozn. ve významu anglického "science" 
nd výzkumný 
pd přírodní vědy 
         společenské vědy 
         technické vědy 

vědecký výstup        
nd výstup 
 
vědy o zemi (geologie, geografie) 
nd přírodní vědy 
         
vědy o člověku (medicína, psychologie, 
sport) 
nd přírodní vědy 
         
veřejný zadavatel 
nd zadavatel 
pd EU 
         kraj 
         obec 
         státní správa 
         Visegradský fond 
 
Visegradský fond 
nd mezinárodní zadavatel 
         veřejný zadavatel 
         
vodní hospodářství 
nd zemědělství 
         
výběrové řízení 
viz grantová soutěž 
         
výkaz o hospodaření 
nd finance 
         výstup 
         
vyloučení projektu 
nd hodnocení projektu 
         
výpočetní technika 
nd technické vědy 
         
vyřazení projektu 
nd hodnocení projektu 
         
vysoké školství 
nd vzdělávání 
 
výstup 
nd řešení 
pd  

hodnocení výstupu 
 příjmy 
         výkaz o hospodaření 
         závěrečná zpráva 
     TYPY VÝSTUPŮ 
         kulturně-společenský výstup 
         vědecký výstup 
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výzkumný 
nd typy grantů 
pd aplikovaný výzkum 
         humanitní 
         primární výzkum 
         vědecký 
       
vzdělávací organizace 
nd právnická osoba 
         
vzdělávání 
nd nevýzkumný 
pd celoživotní vzdělávání 
         střední školství 
         umělecké školství 
         vysoké školství 
         základní školství 
         
Youth for Europe 
nd komunitní programy 
         
zadavatel 
nd grant 
pd mezinárodní zadavatel 
         národní zadavatel 
         soukromý zadavatel 
         veřejný zadavatel 
         
zahraniční cesty 
nd služební cesty 
         
základní školství 
nd vzdělávání 
 
základní výzkum 
viz primární výzkum 
         
zamítnutí projektu 
nd hodnocení projektu 
         
závěrečná zpráva 
nd projekt 

výstup 
pd hodnocení výstupu 
         
zdravotnictví 
nd nevýzkumný 
pd léčba 

prevence 
         
zemědělské vědy 
nd inženýrství 
         
zemědělství 
nd nevýzkumný 
pd lesní hospodářství 

rostlinná výroba 
vodní hospodářství 
živočišná výroba 

         

zkrácení prostředků 
nd průběžná kontrola 
         
živočišná výroba 
nd zemědělství      

 
 


