
UNlvERzlTA J. E. PuBl(YtĚ v ÚsTÍ tl^D LtBEt

Zápis z jednání grantové komise PF'UJEP ze dne 20.Ia.2016

členové komise:
doc. PaedDr. Ivana Brtnová - Čepičková, Ph.D., Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.' Mgr. Miroslav Hašek,
Mgr. Jan Janovec, Ph.D., PhDr. Dana Novotná' Ph.D., Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D., doc. Ing.
Helena Vomáčková' CSc., PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.' doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.

Omluveni:
Mgr. Jiří Koten, Ph'D.

Předmět jednání:
l. Schválení změnv projektech SGS v roce 2016

GK PF UJEP se sešla v počtu 9 ělenů z 10 a je usnášení schopná.

Adl)
V průběhu roku 2016 byla Grantová komise požádána o schválení celkem 27 změn

v projektech SGS řešených na PF, které se ýkaly změn v čerpání finančních prostředků a změn
v řešitelských qýmech.

SEZNAM PoŽADovANÝcrr ZMĚN:

Vliv různých druhů stimulace na reakci organismu sportující a nesportující populace
Rešitel: Mgr. Stefan Balkó, Ph.D.
Změnav ěerpání rozpočtu projektu
Změnave složení řešitelského ýmu

Aspekty zdravého životního stylu u žákt 2. stupně ZŠ v Ústeckém kraji v souvislosti
S prostředím, ve kterém žijí
Rešitel: Mgr. David Cihlář
Změna v čerpání rozpočtu projektu
Změna ve složení řešitelského !ýmu

Čtenař-čtení-četba
Řešitel: PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.
Změnav ěerpání rozpočtu projektu

Intuitivní pedagogická pojetí expertů v oblasti vývamého umění.
Rešitel: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Změnave složení řešitelského ýmu

I.když se nikdo nedívá." Fundamenty etického vychovatelství
Rešitel: PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
Zména v čerpání rozpoětu projektu
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Primámí prevence ve škole a v neformáInímvzďěIávání
Rešitel: Mgr. Lenka Hlavičková' Ph.D.
Změna v čerpání rozpočtu projektu
Změna ve složení řešitelského ýmu

AnaIý za úrovně logického myšlení
Rešitel: Mgr. Vlastimil Chýrý, Ph.D.
Změna v čerpání rozpočtu projektu
Změna ve složení řešitelského ýmu

Komparace české a běloruské frazeologie
Rešitel: PhDr. Inna Kalita, Ph.D.
Změna v čerpání rozpoětu projektu
Změna ve složení řešitelského ýmu

Vliv strečinku na rozsah kloubní pohyblivosti a úroveň explozivní síly dolních
končetin v rozcvičení
Řešitel: PhDr. Hana Kabešová, Ph.D.
Změnav čerpání rozpočtu projektu

Fomativní funkce vyprávění
Řešitel: Mgr. Jiří Kďen, Ph.D.
Změna v čerpání rozpočtu projektu

AnaIýza vztahu technické a environmentální gramotnosti studentů učitelství pro 1.
stupeň ZŠ
Rešitel: Mgr. Roman Kroufek
Změna v čerpání rozpočtu projektu
Změna ve složení řešitelského týmu

Základy slovotvorné paradigmatiky sloves
Rešitel: doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.
Změna v čerpání rozpočtu projektu

Instalace uměleckého díla jako forma edukace
Řešitel: Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková
Změna v čerpání rozpočtu projektu

Deficity narušené komunikační schopnosti v souvislosti s projevy ADHD a
sociokultumím znevýhodněním
Řešitet: doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.
Zména ve složení řešitelského tý.mu

Melodram do školy
Rešitel: PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Změna v čerpání rozpočtu projektu

Používané metakognitivní strategie žak.ůpáÍýchtříd ve specifické doméně čtení
Rešitel: Mgr. Jaroslav Ríčan
Změnav čerpání rozpočtu projektu
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Analýza strategií pedagogů a školy oblasti komplexní podpory žáků se sociálním
znevýhodněním v České republice a ve Slovenské republice
Rešitel: Mgr. Zďeněk Svoboda, Ph.D.
Změna ve složení řešitelského ýmu

Sociokulturní aspekt v multikultumí třídě primámí školy
Rešitel: doc. PaedDr. Jaromíra Sindelářová. CSc.
Změna v čerpání rozpočtu projektu

Prevence školní neúspěšnosti žáktl se zřetelem k odlišným socioekonomickým a
kulturním podmínkám
Rešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Zména v čerpání rozpočtu projektu
Zménave složení řešitelského týmu

Aspekty kognitivního monitoringu u Žáků s potřebou podpůrných opatření
Rešitel: Mgr. Ladislav ZíIcher
Změna v čerpání rozpočtu projektu

GK PF UJEP po diskuzi hlasovala v bloku o navržených změnách v projektech.

Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželse: 0

Všechny předložené změny byly GK PF UJEP schváleny.

doc. PaedDr.

;//rW
lvbna Brtnóvá - Cepiěková, Ph.D.
předsedkyně komise

Z ap.s a|a: Radka Ryg lová
V Ustí n.L.20.l0.2016



Ul{lvERzlTA J. E' PURKYNĚ v ÚsTí l{AD IABEM

PREZENcNÍ rrsTINA Z JEDNÁNÍ cnaNrovÉ KOMISE PF UJEP
DNE 20. 10. 2016

doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.

Mgr. Jana Pavlíková' Ph.D.

Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

doc. PhDr. Dagmar Zelenková. Ph'D.

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

PhDr. Iva Wedlichová, Ph'D'

Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.

Mgr. Miroslav Hašek

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Radka Ryglová
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Grantová komise PF UJEP

oddělenípro vědu PF UJEP

Radka Ryglová

ŘešiteI projektu:

vlgr. Štefan Balkó, Ph.D.

Název projektu:

Vliv různých druhů stimulace na reakci organismu sportujícía nesportující populace

č. střediska: 4321215000101

Věc

Žádost o změnu v čerpání rozpočtu SGS v roce 2016

Žaaam o schválenízměny ve struktuře finančních prostředků a řešitelském týmu.
Původně (po zkrácení rozpočtu) byla ve struktuře finančních prostředků SGS pro rok 2016 Vymezena
částka 22ooo,- na materiál. Žáaam o zvýšenítéto částky na cca 4oooo,- Kč. Důvodem je zakoupení
vybavení, které je nezbytné pro realizaci výzkumných šetření. Částečně bude tento rozdíl kryt
nečerpáním mzdy v rozpočtu řešitelem projektu (9000,- Kč) a snížením sumy v položce ,,jiné náklady".
Zároveň Žádám o změnu v řešitelském týmu (ukončenístudia studentek V řešitelském týmu: Lucie
Kožíšková a Michaela Bělunková). Řešitelský tým doplní Lucie Drobná (TV-Geo, 3.st., N1301).

Za vyřízení věci děkuji.

V Ústí nad Labem L3.9'2o16



Grantová komise PFUJEP

oddělení pro vědu PFUJEP

Radka Ryglová

Řešitel projektu

Mgr. David Cihlář

Název projektu

Aspekty zďravého životního stylu žaků 2.stupně ZŠ v Ústeckém kraji v souvislosti
s prostředím' ve kterém žáci ž1jí

č. střediskaz 4321215 0002 01

Yěcz Žádost o změnu v řešitelském tymu a změnu v čerpání rozpočtu v roce 2016

Žaaam o schválení změny ve struktuře finančních prostředků. Původně byla v rozpočtu
požaďována částka 4000,- Kč na cestovné. Žaaamo její převedení do položky jiné. Důvodem
je dokoupení spotřebního materiálu.

Zároveřlžádám o změnu v řešitelském týmu (ukončení studia Jakubem Kořínkem).
Řešitelský tým doplní Pavlína Císařová (TV-SV, 2 ročník,N7401)

Zavyřízení děkuji.

V Ústí nad Labem



{!r$ťRtftá J' E' punxYt{* V t]$Tí lláÚ t*sErď

Grantové komisi PF

vĚC:

Žádost o změnu v rozpočtu Studentského grantového projektu
Čtenář-čtení-četba

Návrh na změnu rozpočtu + zdůvodnění:

L,,,Zádám o změnu v rámci kapitoly ,,cestovné" (v souvislosti s ťtnancováním krátko-
dobých studijních pobyů dr. Kotena a dr. Fibigera na University of Amsterdam po-
ř ádající pre sti žní konferenc i',Ab out Narrative " ) :

částku Il 977 ,- z po\ožky ,,služby" do položky ,,cestovné".
Zároveň žáďám o změnu vyplývající ze skutečností, že stále pokračuje práce na Sou_
boru čtenářských biografií spisovatelů, tudíž titul nepůjde (ve stávajícím kalendář-
ním roce) do tisku:k
částku 3 023,- zpoložky,,sluŽby" do položky ,,hmotný majetek".

V Ustí nad Labem 1. 9. 2016

!*-r, _4_4^

PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.

Řešitel SGS

[Jniverzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

České m'ádežer, o íJ$á-iffÍÍJ#:*
email : martin. fib íger@ujep.cz



U}llvřRzlTA J. E' PUR(Yt'lř v ÚsTÍ tlAD LABEM

Grantová komise PF UJEP
Grantová rada UJEP

Yěc: Žádost o změnu v projektu SGS 2016

Název projektu: Intuitivní pedagogická pojetí expertů v oblasti
výtvarného umění
Hlavní řešitelka doc. Jitka Géringová' Ph.D' x

L, ,,Zádám o změnu řešitelského kolektivu:
v p't'u lském kolektivu:
Za studenty v projektu zůstala Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková (DS PF)
a Mgr' Miroslav Hašek (DS FUD). Mgr. Jakub Havlíček (DS PF).
Důvodem je ukončení studia ostatních členů týmu.
K pedagogům v řešitelském kolektivu přibyla PhDr. Iva Mladičová,
Ph.D. (KVK PF UJEP)' Dr' Mladičová se významným způsobem podílí
na výsledcích projektu.

Předem děkuj eme za vyŤizení žádostí
Za řešitelský tým

Doc. Jitka Géringová, Ph.D.
V Ústí nad Labem 13.9.2016

f ,a /^ --?-'r- ' ,9?r7/ruť-
/ (/ 

// 

f

' \/ /V/

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta

katedra yÝtvarné kultury
Ceské mládeŽe 8

4oo 96 Ústí nad Labem
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Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

Ústí nad Labem 29. g. 2016

Žádost o změnu v čerpání finančních prostředků v rÍlmcigrantu SGS s názvem

,,I když se nikdo nedívá.'o Fundamenty etického vychovatelsfuí
(číslo střediska. 43236 01 0000 01)

Rešitelé: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Bc. Jan Polinský, Bc. Petra Krčmářová

Yážení členové grantové komise,
naše rozpočtové plánování ovlivnily dvě skutečnosti. Jednak nám byla schválena n1žši,než původ-
ně navrhov aná částka, a jednak nakladatelství Wipf and Stock, kde bude publikována naše mono-
grafie, se rozhodlo' že knihu zaťtnancuji z vlastních zdroj& (během října pošlou fakturu pouze za
tzv. offsetový poplatek). Ušetřené prostředky bychom přesunuli do jiných kapitol. Konkrétně žá-
dáme o tuto změnu.

přesun prostředků z kapitoly:

- Jiné naklady (21.150,- Kč)
- Služby (cca 16.000,- Kč), (částka je pÍib|1žnít protože je závislá na počtu znaků mono-

graťte, nakladatel ji ještě nevyčíslil)

do kapitol:

- Materiál (21 . 150,- Kč)'
- Cestovné (cca l6.000,- Kč),

Děkujeme za pochopeni avyŤizení žáóosti

Doc PhDr Jan Hábl" Ph.D

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí narl Labem
Pedagogická fakulta

Hoření 13, 400 96 Ustí nad Labem
email : jan. hab|@ýep. cz

web: www.qjep.cz

ii 1
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k rukám členů

Grantové komise PF UJEP

a

Grantové rady UJEP

V Ústínad Labem, dne27.g.201'6

Věc: žádost o změny v projektu SGS - změna v řešitelském týmu a v čerpání přidělených prostředků

Název projektu: Primární prevence ve škole a v neformálním vzdělávání

Řešitelka: Mgr. Lenka Hlavičková, Ph.D. (KPG PF UJEP)

Váženíčlenové Grantové komise PF UJEP a Grantové rady UJEP,

ráda bych Vás tímto požádala o umožnění následujících změn v projektu SGS, jehož jsem hlavní
řešitelkou:

Změny ve složení řešitelského týmu
Do projektu zapojené studentky Kateřina Porazíková, Petra Tůmová a Markéta Burešová řádně

ukončily studium a na výzkumu se nadále podílet nebudou, stejně jako studentka Veronika Anderková,
která studium přerušila z důvodu narození dítěte. Bc. llona Kozlová nastoupila do zaměstnání a svou

účast na výzkumu ukončila z důvodu časového zaneprázdnění. V týmu jmenované nahradí studentky
magisterského programu Učitelství na 1. stupni základní školy Eva Kuncová, Klára Hanzlíková, Tereza

Strejčková a Lenka Špinková.

Změny v čerpání rozpočtu

Vpoložkách cestové, jiné náklady a služby se ušetřilo 22o4o,- Kč, žádám o převedenítéto částky do
položky materiál, na kterou byla původně plánována nízká částka a v průběhu řešení projektu bylo

nutné ji navýšit (z důvodu potřeby zakoupení nové multifunkční tiskárny a médií, které by umožni|y

spolehlivý záznam a uloženísebraných dat).

Velmi děkuji za vyřízení žádosti.

h (*---
Mgr' Lenka Hlavičková, Ph'D.

KPG PF UJEP

hlavnířešitelka



unlvgnztlň.!. [- Ftlnl(YttĚ tl ÚsrÍ ilan mtEřl\%ffi
ztvtĚxl v RoZPoČtu, vÝsrupŮ,t sroŽExÍ

PRoJnrrovÉrro rÝvru v nÁvlcI sTuDExrsrÉrro
GRANTovÉrro PRoJEKTU 4321315 0001 01 SGS _ cHyrnÝ

xÁvnn NA ZMĚxu v RoZPoČru + znŮvonxĚxÍ
Žaaam o přesun částky 1000,- Kč z kategorie (cestovné) do kategorie (materiál)'

NÁvRH NA ZMĚxu ŘEŠIrELsKÉHo rÝvru +

znŮvouxĚxÍ
Prosím o výazení studentky Lenky Skočdopolové (studijní program - Učitelství pro
základni školy, studijní obor - Učitelství pro 1. Stupeň záklaďních škol - speciální
pedagogika) z důvodu ukončení studia.

Prosím o zařazeni studentek Dagmar Živné (číslo studenta I347g, studijní progIam -

Učitelství pro záklaďní školy, studijní obor - Učitelství pro 1. stupeň zák|aďních škol -
speciální pedagogika _ magisterský studijní program)' Ivy Karáskové (číslo studenta PI2228 -
studijní program - Učitelství pro zák|adní školy, studijní obor - Učitelství pro 1. Stupeň
základnich škol _ speciální pedagogika _ magisterský studijní program) a studenta Filipa
Lothar Rudorfera (studijní program - Učitelstvi pro základní školy, studijní obor - Uěitelství
anglického jazyka a literatury pro záklaďní školy fiednooborové - magisterský studijní
program) mezi studenty SGS.

ž, ,,Zádám o změnu výstupů. V původním zÍtměru SGS byl předpoklad' že výstupem bude
monografie. V pruběhu řešení došlo k několika komplikacím: i) došlo ke značnému snížení

uHlvEnzlTA J' E' FunKYilĚ u úsTl Hf,n L*BEil

Návrh na financování SGS po změně
Mzdové nákladv (s odvodv): 24 500,- Kč
Stipendia: 70 000,- Kč
Materiál: 13 000,- Kč
Jiné náklady: 35 000,- Kč
Cestovné 2 500,- Kč
Celkem l45 000,- Kč



u}lluEnefiÁ J- E. PuRt{VnĚ tl ÚsrÍ fiáD LÁnEm

rozpočtu, což zapÍičinilo nemoŽnost překladu případné monografie do angličtiny a jeji
následné vydání ii) z poslednich zpráv z ministerstva také vyp|ývá, že od L 1. 2OI7 budou
publikační výstupy hodnoceny dle nové metodologie, která doposud není známá. obávám se,

že mtňe dojít k tomu' že hodnoceny budou pouze excelentní monografie. Ztohoto důvodu
žádám o změnu spočívající v možnostech výstupů v rámci SGS. Namísto monografie, jejiž
bodový přínos je v tuto chvíli minimálně spomý předloŽím výstupy v časopisech nebo
konferencích již indexovaných v datablnich Erih + případně SCOPUS (1x Erih, 1*SCOPUS)
+ články v periodicích indexovaných na Web of Science.

vlastig1íÍlbhýrý
,, ,!., . ...I L,.':

!

Ul{lv[RelTn J. Í. FuHl(Y}lř 
''l 

Ú$Tl |lfr[ LnBEM



Grantová komise PF UJEP
oddělení pro vědu PF UJEP
Radka Ryglová
České mládeže 8
40O 96 Ústí nad Labem

Řešitel projektu: PhDr. Hana Kabešová, Ph.D.

Název projektu: Vliv streěinku na rozsah kloubní pohyblivosti a úroveň explozivní síly dolních
končetin v rozcvičení

č. střediska : 432121 5000301

Věc: Žádost o změnu v čerpání rozpočtu SGS v roce 2016

Žaaam o schválení změny ve struktuře finančníclr prostředků. Žaaam o přesun částky 3000,- Kč
zpoložky cestovného do položky materiál. Důvodem bylazměna místa měření probandů a služební
cesta nebyla uskutečněna.

Děku.i i za lryÍízeni žádosti'

ftrrdr;rŤfu/ ?*,
PhDr. Hana Kabešová, Ph.D.

V Ustí nad Labem 20.9.2016
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Grantová komise
PF UJEP

Zádosto změny v projektu

,----*-f,.ť'./
1-,'4!1XQ,

Zmény v projektu SGS 43202 15 0004 01

Komparace české a běloruské frazeologie

Tímto žádám o povolení převodu finančních prostředků mezi poloŽky:

Z

položky cestovné (částka, která zbyde po vyúčtování cesty do Litvy (Kaunas 7 .-9. I0.2016:
The Sixth International Congress of Belarusian Studies).

do
položky služby fiedná se přibliŽně o částku 10000'-kč)

Důvod: dne 17. I0. 2016 CSA oznámila zrušení letu do Skopje, Makedonie. Letenku jsem

zakoupila dne 27.09.2016, cílem této cesty byla účast ta mezitárodní konferenci, kterou
požádá Univerzitet,,Sv. Kiril i Metodij" Filoloski Fakultet,,Blaxe Koneski'' ve dnech 29. - 30.
r0.2016.
Cestu již není možné uskutečnit - letenky od jiných leteckých společností, které jsem

r,yhledala dne 17. I0.20l6,jsou několikanásobně ďrůš| nebo let koná v časovém rozmezí +-3

dny.

Potvrzení o zrušení letu je přílohou této Žádosti.

V Ústí nad Labem dne 17. 1O.20t6 Hlavní řešitel: PhDr. Inna Kalita, Ph.D.
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Grantová komise
PF UJEP

Zádost o změny v projektu

Změny v řešitelským tymu projektu sGS 43202 15 0002 01

Komparace české a běloruské frazeologie

Tímto žádám o povolení změny v řeŠitelském tymu:

Spoluřešitelka Mgr. Patricie Michalová (P150004' 1 r. Teorie vzděláváttí v bohemistice.
Studijní program: P]507 Specializace v pedagogice) nemůže pokračovat v projektu z důvodu
nástupu do zaměstnání na p|ný iv azek.

Náhradní spoluřešitel od roku 2016 - Mgr. Tereza Mikulášková (2 r. Teori e vzdě|ávání v
bohemistice. Studijní program: P7 507 Specializace v pedagogice)

V Ustí nad Labem dte 29.09.2016



uNlvERzlřě J. E' pu&KYilĚ v ÚsTf NAB LÁBEM

Grantová komise PF UJEP

Zádám tímto o změnu v projektu, jechož jsem hlavním řešitelem.

V projektu SGS Formativní funkce vyprávění žádám o převedení částky
20 tis. z cestovného na služby. Na cestovné bylo pův. plrínováno 30 tis.,
postačí 10 tis. 20 tis. bude převedeno do sluŽeb a pouŽito na nakladatelské
výlohy (vydání monografie). Další položky zůstanou beze změn.

Předem Vám děkuj i za pŤíznívé stanovisko k Žádosti.

s

V Ústí n. L. 15. záŤí 2016

Mgr. Jiří Koten' Ph. D.
řešitel projektu



UstÍ nad Labem 28. 9. 2o-'l6

8::tff*:n'i::s
l'nc: Z;měnar. rozpočtu a složení projektového týmu v rámci Shrdentského grantového proiektu Ana\ýza

vzJahu technické a environmentální gramotnosti studentů rrčitelstr,.í pro l. stupeň ZŠ {Roman Krou-
f€k)

xÁr,'n'g NA ZME|{U v RoZPoČTtr + zDŮvoDxĚNÍ
Zádám o změny v ránci kapitolyNríklady na služby & Stipendia:

15 000'- zkapitoly Náklady na služby převést do kapitoly Stipendia z důvodu zaiazeni další shrdentky do
ř:ešite]ského fymu, viz níže.

Nár''rh na financováni projektu bude tedy vypadat rrás1edor'rrě:

Návrh na financováni.SGS po zrněně
klzdové nákladv (s odvodv): 10 000'- Kč
Stinendia: 60 000'- Kč
|{áklady na služby: 25 000'_ Kč

Materiál: 12 000'- Kč

Cestovné 3 000'- Kč
Celkem 110 000'- Kč

xÁvng NA ZMĚNu ŘEŠtTELsKEHo TÝMU + ZDŮvooNĚNÍ

Prosím a zaŤazeni studen1ky Lenky.Ivíinaříkové {Pi6827) do řešitelského |imu. Studentka aktrrálně připr:a_
r'uje pod mým vedením disertační Proiekt sorrvisejíci v teoretické rovině s řešen;inn projektem a bude někte_
ré z ýstupů prcZen1ovat na konferenci.

lll,llťtnřřt J. r. řURíYilÉ lt ÚěTí ť{í tt&Erg

/,t' ./
ť.-"u*, i-----

Kroufek

Univerzita J. E' Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta

Hoření 'l3, 400 96 Ústi nad Labem
email:' krr ufe k@g m a i L co m

web: unvw"ujep.cz



U!|luEBz|TA J. E: PUHKYNĚ v Úsrí HAD IABEM

Grantová komise PF UJEP
České mládeŽe B

400 96 Ústí nad Labem

Zádost o změnv v rámci proiektu SGS

Vážená Grantová komise PF, : '' I . i:.:'] : ]. . i .

prosím o přesun finančních prostředků ve výši 12 000 Kč pro náš projekt sGS
Základy slovotvorné paradÍgmatiky s/oyes (hlavní řešitel doc. Mitter, tříletý projekt

2014-2016) z poloŽky SluŽby do poloŽky Stipendia (8 000 Kč) a do poloŽky Mzdy
(4 000 Kč). ČáStka 12 0OO Kč je úspora, která vznikla na základě vysout ěžení tisku 2

vědeckých monografií.Yítězná firma nabídla úsporu ve výši 120OO Kč oproti částce

navrhované v původním rozpočtu projektu.

Děkuji za celý projektový tým za vyřízenÍ Žádosti.

S pozdravem /flí,á,
doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

hlavní řešitel projektu

katedra bohemistiky PF

V ÚstÍ nad Labem dne 29. září2016



Grantová komise PF UJEP

Grantová rada UJEP

Řešitel projektu:

Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková

Název projektu:

lnstalace uměleckého díla jako forma edukace

č. střediska:

432101s000201

Příkazce operací:

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph'D.

Věc

Žádost o změnu v čerpání rozpočtu SGS v roce 2016'

Žaaam o schválení změny rozpočtu u těchto položek:

Přesun cca 17 000 Kč z položky,,materiál" do položky,,služby". Důvodem je nákup softwaru atlas.ti,
určeného ke kódování, zpracování a interpretaci kvalitativních dat. Původně nebylo v rozpočtu
s nákupem tohoto softwaru počítáno, v průběhu projektu a po konzultaci se školitelkou řešitelky
projektu, se však ukázal jako nezbytný pro zpracování a analýzu získaných dat.

Za vyřízení věci děkuji.

V Ústí nad Labem 2. 5' 2075

."/
/

U - ",ii ,, 
t 't' '-v'

Msr. 
i}Msn. 

Dagmar Myšáková

I

doc. lVJgr

r ./1 '!r th I t,.

-- 
Í-! /'/ lt u

Úitka $ér{ngová, Ph.D.

"ut/



Projekt SGS Deficiý narušené klmunikační schopnosti
v souvislosti s projevy ADHD a sociokulturním znevýhodněním
Číslo projektu: 4320L scs/]-6
Číslo střediska: 4320115 ooo7 o1scs

oddělenÍ pro vědu a tvůrčí činnost
grantová komise

K rukám pí R. Ryglové
PF UJEP

Ústí nad Labem, dne 30. 9.2016

Žádost o změnu V projektu

Ráda bych tímto požádala o následujícízměnu v projektu SGS Deficity narušené komunikační
schopnostiv souvislosti s projevy ADHD a sociokulturním znevýhodněním, č. p. a32ot sGS/16.

Změna V řešitelském kolektivu projektu SGS.

1' Činnost v řešitelském týmu SGS ukončila studentka Bc. Lenka Pražmová.

z. V řešitelském týmu ji nahradila studentka Bc. Petra Horynová (univerzitníčíslo P150 252)'

Děkuji předem

z
doc. PhDr. PaedDr. llona prŠRToVÁ,Ph.D.

řešitelka projektu

Ul'llvERzlTA J. E' PURXYNÉ v ÚsTí NAD LABEM



Grantová komise PF UJEP

Grantová rada UJEP

Věc: Studentská grantová soutěž _ projekt Melodram do školy

Žáďost o změnu rozpočtu,2016

Vzhledem k tomu, že nevyčerpám v původně plánovaném rozpočtu položky,,cestovné.. a
,jiné náklady" ve výši 13.000,- Kč' obracím se na Vás se Žádostí o nové rozdělení těchto
prostředků do následujících položek:

Stipendia + 3.000,_ Kč : 56.000,-Kč

Mzdy + 2.000,- Kč: 15.000,-Kč

Služby + 4.000,-Kč :24.000,-Kč

Materiál + 4.000,-Kč: 5.000,-Kč

Celková finanční výše grantu: 120.000,-Kč

Předem děkuji za Vaše laskavé pochopení

S pozdravem r A- l,\-//' /\

doc Dr. t-. pliitY#,Yr+;
(

řešitelka projektu

katedra hudební ýchovy PF UJEP

Ústí n. L.26.9.20Í6



ulllvEnzlTA J. E. PuRl(Yl{E v ÚsTí l{AD LA8EM

Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

Ústí nad Labem 30.9.20l6

Žáďost o změnu v čerpání finančních prostředků v rámci grantu SGS s názvem

Používané metakognitivní strategie žáků páfých tříd ve specifické doméně čtení
(číslo střediska: 43201 15 0002 01)

Řešitelé: Mgr. Jaroslav Říčan' Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Doc. PaedDr. PavelDoulík,

PhD.

Yáženi členové grantové komise,
žádáme o přesun finančních prostředků v projektu:

1. Částk ' 11.26] ,- Kě z poloŽky ,,SluŽby" do položky ,,Materiál"'
2. Částku 2.506,- Kč zpoložky ,,Služby" do poloŽky ,,Stipendia".

3. Částk 
' 

3.500,- Kč zpoložky ,,Cestovné" do položky ,,Stipendia".

4. Částk,' 17.500'- Kč z poloŽky ,,ooN" do nově vzniklé poloŽky ',Jiné náklady" (: Náklady

spjaté s přípravou a tiskem monografie).

Změnaje způsobena tím, žehIavni sběr dat se protáhl i do první poloviny roku 2016 (tedy do dru-

hého pololetí školního roku 201512016). ProdlouŽení sběru dat bylo způsobeno logistickou nároč_

ností (hledání vhodných termínů realizace výzkumu tak, aby se skloubily možnosti experimentáto-

rek a školy)' jelikož množství škol se nacháze|o v okolí Brna (ško1y Daltonského plánu). Zároveřt

se teprve ve druhé polovině školního roku 201512016 podařilo přesvědčit některé školy pro parti_

cipaci na výzkumu (na prvni výzvu nereagovaly). Z toho důvodu bylo zapotřebí zajistit materiální

vybavení (tisk nástrojů, ...), což způsobilo potřebu navýšení poloŽky ',Materiál" o 11.267,- Kč'
Tím, Že se sběr dat částečně protáhl i do zaě. roku 20 1 6, navýšilo Se placovní výiŽení experimen-

tátorek' Ztoho důvodu prosíme o přesunutí části finančních prostředků (z po|oŽky 
',SluŽby" 

a

',Cestovné":2.506,- 
Kč a 3'500,- Kč) do položky ,,Stipendia". Toto navýšení rovněž souvisí

s náročnějšipraci experimentátorek při zpracováni dat (v praxi se ukázalo zpracovávání datnároě-

nější' neŽ se původně očekávalo). Experimentátorkám se rovněž podařilo ušetřit finanční náklady

při dopravě a ubytování (vstřícnost škol při ubytování experimentátorek; kvalitní logistická organi-

zace pŤi dojíŽdění - reďrizace experimentu na více školách v jeden den apod.).

Žádost o přesunutí Íinancí zpo\ožky ',ooN" do nově vziriklé poloŽky ,,Jiné náklady" (17.500,-

Kč) souvisí se vznikem monoglafie. Původně výzkumný tým počítal s ,,parcelaci* dat a jejich zve-

řeiněním v zahraničních periodikách (ooN měly být použity jako zdroje pro překlad/korekturu do



anglického jazyku)' Nakonec
sníŽení integrity a koherence

vat společně.

však výzkumný tým
dosažených výsledků,

přijal konsensus'
a Že je zapotřebí

Že parcelace dat by vedla ke

všechny výsledky interpreto-

Děkujeme za pochopení a
V Ústí nad Labem, 30. 9.

vyŤízeni žádosti.
20r6

Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta

Hoření 13,400 96 Ústí nad Labem
email : j arosl av .rican@ýep.cz

web: www.ujep.cz



Grantová komise PF UJEP

Čs. mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne 27 . 9. 2016

Yážené členky avážení členové Grantové komise PF UJEP

dovoluji si obrátit se na vás se zdvořilou Žádostí o moŽnost realizace změnv řešeném projektu
Analýza strategií pedagogů a škol v oblasti komplexní podpory žáku Se sociálním
znevýhodněním v České republice a ve Slovenské republice. Navrhované změny se týkají
úpravy složení řešitelského týmu.

Navrhované změnv ve složení řešitelského tvmu:

Vzhledem ke skutečnosti, že v pruběhu roku 2016 úspěšně ukončila studium část řešitelského
týmu, rád bych požáda| o možnost jeho doplnění o následující student(k)y:
Bc. Laura Pérezovát
SP - N7507 - Specializace v pedagogice
So _ 7502T011 - Sociální pedagogika o{Mgr. - 1. ročník)
Bc. Tereza řIerbstová
SP - N7507 - Specializace v pedagogice
So - 7502T011 - Sociální pedagogika clMgr. - 1. ročník)
Bc. Hana Jindrová
SP - N7507 - Specializace v pedagogice
So _ 7502T011 - Sociální pedagogika (IlIMgr. - 1. ročník)
Bc. Jiří Kuklík
SP - N7507 - Specializace v pedagogice
So _ 7502T011 - Sociální pedagogika c{Mgr' - 1. ročník)
Bc. Michaela štolpová
SP - N7507 - Specializace v pedagogice
So - 7502T011 - Sociální pedagogika G.JMgr. - 1. ročník)

Kolegyně Pétezová se zapojila do realizace výzkumných aktivit již v pruběhu srpna 2016.

Předem Vám velmi děkuji zakladnévyŤízení mé Žádosti.

V úctě

.;:a','/ ,.é '"r' ,ť é<-%-".-*-

Mgr. Zdeněk Svoboda' Ph.ď.**
Katedra pedagogiky PF UJEP



Název projektu Sociokulturní aspek v multikulturnÍ třÍdě primární škoty

Řešite!ka Šindetářová, Jaromíra, doc', PaedDr., CSc.

E-mail i Telefon: jaromka.sindelarova@gmail.com / 736 673 686

Limit. výdaj: 4321 315 000 501

Zádost o úpravu rozpoětu SGS pro rok 20í6

odůvodnění změn v nákladových položkách:

Pol. Materiúl: Vzhledem k tomu, že poíizený macBook byl zakoupen prostřednictvím VŘ
organizovaného rektorátem UJEP a výsledná cena byla vysoutěŽena dle pravidel vŘ, došlo
k navýšení částky o 808 Kč (částka včetně DPH), a proto žádán' o navýšení této položky
o 808 Kč z poloŽky Jiné náklady (schváleno 3000 Kč), která bude zahrnovat jen koď.
poplatek ve výši 1500 Kč.

Pol, Jiné ndklady: Vzhledem k tomu, Že do položky bude zahmuto jen vložné na pliánovou
konferenci ve výši 1500 Kč, žádžrr;' o ponížení částlry o 1500 Kč, a to převedením ěástky 808
Kč do pol. Materiól (zdtw. viz v pol. MateriáI) a 692 Kč do položky Cestovné (zdův. viz
v pol. Cestovné).

PoI. Služby: Váledem k tomu, že položku nebude zapotřebí v ramci reaLizace projektu
vy1}žít, žádám o ponížení celkové její částlcy 3000 Kč převedením do pol. Cestovné (zdův.
viz v pol. Cestovnfl.

PoL Cestovné: YzbJedem k.tomu, že v souladu s pliánovanými výstupy projektu je zapotřebí
mnohé zét<ladru školy v ČR participrjící na qýzkumu časteji o'óbnc navštěvovaf členy
řešitelského kolektiw, žádám o navýšení částky o 3 692 Kč (z pův. 25 000 Kě na 28 692
Kč), a to z pol. Jiné nóklady: 692 Kč azpol. Služby:3000 Kč.

Zailpravurozpočtu SGS projektu přďem děkuji. ,' ,
-7 k^-z'>----/

doc. PaedDr. Jaromíra Sindelďová, CSc.,

Pův. schválené nákl. položkv Upravené nákl. noložkv
Mzdv (včetně odvodů) 3 000 Kč 5% beze změnv beze změny
Stipendia 37 000 Kč 62% beze zménv beze změny
ooN (včetně odvodů) 20 000 Kč 33% beze změnv beze změny
Osobní celkem 60 000 Kč 100 % beze změnv beze změnv
Materiál 39 000 Kč ]9 808 Kě viz koment.
SluŽbv 3000 Kč 0Kč viz koment.
Cestovné 25 000 Kč 28 6q2Kč viz koment.
Jiné nráklady 3000 Kč I 500 viz koment.
CELKEM 130 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč

V Ustí n. L. dne 27 .9.20|6
hl. řešitelka projektu



oddělenípro vědu PF UJEP

Grantová komise PF UJEP

České mládeže 8
4oo 96 Ústí nad Labem

scs 43 201 15 0005 01

Žádost o změnu vnitřnístruktury čerpání 201'6

Vážená grantová komise,

v souladu s Čl. 6, odst. 6 Směrnice rektora č. Io/2oI5 žádám o souhlas
1' s přesunem částky 12.000,- Kč z položky Cestovné do položky Stipendia'
z. s rozšířením řešitelského týmu o pět studentů 1. ročníku navazujícího magisterského

studia oboru 7 sozToLL Sociální pedagogika :

o Cimická Štěpánka

. Čurda Tomáš

o Holubová Michaela
o Kolářová Lucie

o Kolářová Petra

Děkuji za váš čas 
/ltltl'ilt /

í-
Doc. lňg. Helena Vomáčková, CSc.

Katedra pedagogiky PF UJEP

+420724 006 295

Hoření 13



ulllvEnzlTA J. E' PuRlfil{Ě v tJsTí ilAD LABEM

Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

ÚstÍ nad Labem 24. 9. 2o16

Žádosto Změnu v ěerpání finančních prostředků

Aspekty kognitivního monitoringu u žáků S potřebou podpůrných opatření_ řešitel: Mgr. Ladislav Zilcher

Yáženi členové grantové komise'
žádáme o přesun finaněních prostředků dle níže lymezené tabulky.

Změny v projektu jsou primárně z důvodu nadhodnocení cestovních výloh a nedostatečného saturování
drobného hmotného materiálu, jenž muselo bý kráceno v rámci snižování finální ěásti oproti žádané' Neby-
lo kalkulováno s nutností nákupu veškerého materiálu (papíry, nosiěe, tonery do tiskárny a kopírky apod.)
z projektu' nikoliv z ťtnanci katedry. Jiné náklady byly taktéž podhodnoceny v rámci krácení prostředků.

Děkuji Za pochopení avyÍízení žádosti.

Mgr.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad

NákIadové položky Původní plán Finální plán
Kě Kč

Mzdv (+ odvodv) 15 000 15 000

Stipendia 85 000 85 000

OON (+ odvodv) 0

osobní celkem 100 000 100 000

Materiál 1 3000 20250

SluŽby
Cestovné '10000 1750

Jiné nákladv 2000 3000

CELKEM 1 25000 125 000

Pedagogická
Hoření 13, 400 96 Ústí naq

email: ladislav.zilche
web


