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Vážený pane prorektore, 

v návaznosti na „Příkaz ministra kultury č. 21/2018“ (dále jen „PM“), kterým se 

stanovuje „Postup schvalování metodik a památkových postupů Ministerstvem kultury jako 

uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a postup ve věci vydání 

stanoviska poskytovatele k využitelnosti výsledku specializovaná mapa s odborným 

obsahem“, byla Vaší institucí předložena ke schválení metodika NmetS s názvem „Metodika 

odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů“ 

k  řešenému  projektu účelové podpory DG18P02OVV062 – „Biodiverzita černobílých 

fotografických a kinematografických materiálů v archivních fondech a metody jejich 

dezinfekce“. Předložená dokumentace k metodice byla posouzena a na tomto základě 

Ministerstvo kultury, jako orgán státní správy, vyjádřilo souhlas s vydáním osvědčení 

pro výše uvedenou metodiku jako výsledku výzkumu a vývoje ve vazbě na cíle výzkumného 

projektu DG18P02OVV062. 

 Příjemce podpory je povinen vložit plný text certifikovaných metodik v elektronické 

podobě do Národního uložiště šedé literatury (NUŠL), který provozuje Národní technická 

knihovna. Do 30 dnů ode dne obdržení osvědčení o certifikaci metodiky písemně o splnění 

této povinnosti uvědomí poskytovatele. V případě, že tak neučiní, sdělí důvody, co splnění 

této povinnosti brání a proč se tomu tak nestalo. 

 

S pozdravem 

 

 

       Ing. Martina Dvořáková 

ředitelka Odboru výzkumu a vývoje 

 

Příloha: Osvědčení č. 214 k metodice „Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a 
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