
UNtuERzlTA J. E. PuRKYllE v ÚsTí l{AD LABEM

Zápis z jednání grantové komise PF UJEP ze dne tt.10.2017

členové komise:
doc' PaedDr. Ivana Brtnová - Čepičková, Ph.D., PhDr. Štefan Balk , Ph.D., Mgr. Ji í Koten, Ph.D.,
Mgr. Jan Janovec, Ph.D., PhDr' Dana Novotná, Ph.D., Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D., doc. Ing.

Helena Vomáěková, CSc., PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D., doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.

Omluveni:
Mgr. Miroslav Hašek

P edmět jednání:
l. Schválení změn v projektech SGS v roce 2017

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

adl)
V pr běhu roku 2017 byla Grantová komise požádána o schválení celkem 19 změn

v projektech SGS ešen;ch na PF, které se !kaly změn v čerpání ťrnančních prosfiedkti a zmén
v ešitels\ch {mech.

sBzNAM PoŽADovAnÝcH ZMEN :

Vliv rrizn ch druhťr stimulace na reakci organismu sportující a nesportující populace

Řešitet: PhDr. Štefan Balk , Ph.D.
Zménav ěerpání rozpočtu projektu
Změnave složení ešitelského dmu

Aspekty zdravého životního stylu u Žék 2. stupně ZŠ v Ústeckém kraji v souvislosti
s prost edím, ve kterém Žijí
Řešitel: Mgr. David Cih|áÍ,Ph.D.
Změna v čerp é.rrrí rozpočtu projektu
Změna ve složení ešitelského tymu

Light urt jako prost edek rozvoje kreativity,
vytvarné vychově
Řešitel: Mgr. Jakub Havlíček
Změna v čerp ání rozpočtu projektu

Dynamika Současného zk<tacování v jazyce

Řešitel: Mgr. Jitka Holasová
Změna v čerp áni rozpočtu projektu

imaginace a relačního myšlení ve

Analyza metakognitivní rozvinutosti v riímci vybran ch domén p írodovědného

vzdě|áváni
Řešitet: Mgr. Vlastimil Chytr , Ph.D.



Změnav ěerpání rozpočtu projektu
Změnave 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 rozpoětu projektu
Zménave složení řešitelského !ýmu

Komunikace v tvůrčím procesu jako prostředek mezigenerační spolupráce v ruzných
sociálních prostředích
Rešitel: Mgr. et Bc. Lenka Minaříková
Změnave sloŽení řešitelského ýmu

- Vliv ultra-trialového běhu nazdravi běŽců a hodnoty srdeěních biomarkeru
Řešitel: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.
Změnav čerprání rozpočtu projektu
Změna ve složení řešitelského t'ýmu

- Vědecké myšlení a možnosti jeho rozvoje
Rešitel: Mgr. Alena Novráková
Změnav čerpání rozpoětu projektu

- Dětská pojetí vybraných environmentálních fenoménů u žráků I. a2. stupně ZŠ
Rešitel: Mgr. Věra Pavlátová
Změnav čerpání rozpočtu projektu

_ Deťrcity narušené komunikační schopnosti v souvislosti s projevy ADHD a
sociokulturním znevýhodněním
Řešitet: doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.
Zménav čerpání rozpočtu projektu
Změnave složení řešitelského !finu

- Vliv vzdě|ávacího programu na rozvoj kompetence k učení: longitudinální studie
Řešitel: Mgr. Jaroslav Říčan
Zménav ěerpaní rozpočtu projektu

_ Frazeologickákompetence(mezigeneračnívýzkum)
Řešitel: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelařová, CSc.
Změnav čerpání rozpočtu projektu

_ Rozvíjení přírodovědné gramotnosti u žaků 1. stupně zák|adni školy
Řešitel: Mgr. Jan Tirprák
Změnav ěerprání rozpoětu projektu

- Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy a jejich vliv na vznik miskoncepcí
Řešitel: Mgr. Petr Trahorsch
Zménav čerpání rozpoětu projektu

- Prevence školní neúspěšnosti žáktl se ďetelem k odlišným socioekonomickým a

kulturním podmínkám
Řešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.



Změnav čerpání rozpočtu projektu
Změnave složení řešitelského tymu

Hudební vzděIávání Žríků se speciálními vzdělávacími potřebami
Řešitet: Mgr. olena Yanochkova
Změnav čerpání rozpoětu projektu

Pěvecký afekt ajeho užití při výuce současné zpévní interpretace
Ř"šit"t, doc. PhDr. Dagmar Ze|enková, Ph.D.
Zménav čerpání rozpoětu projektu
Změnave složení řešitelského týmu

Aspelr:ty kognitivního monitoringu u žaků s potřebou podpurných opatření
Řešitel: Mgr. Ladislav Zi|cher
Změnav ěerpání rozpoětu projektu

GK PF UJEP po diskuzi hlasovala v bloku o 14 navrŽených změnách v projektech.

Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 9
Proti: 0
ZdtŽelse: 0

o dalších 5 navržených změnách bylo hlasováno jednotlivě, protože řešiteli' či spoluřešiteli jsou

členové Grantové komise PF UJEP:

t.
Vliv různých druhů stimulace na reakci organismu sportující a nesportující populace
Řešitel: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
Illasování:
P ítomno:
Pro:
Proti:
ZdrŽe| se:

2.

Vliv ultra_trialového běhu na zdravi běžcri a hodnoty srdečních biomarkeru
Řešitel: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.
Hlasování:
P ítomno:
Pro:
Proti:
ZdrŽe| se:

aJ.

Komunikace v tvťrrčím procesu jako
Sociálních pro St edích
Řešitel: Mgr. et Bc. Lenka Mina íková
Hlasování:
P ítomno: 9
Pro: I
Proti: 0
Zdrže| se: 1

prost edek mezigenerační spolupráce v rtnnych

9
I
0
1

9
8

0
1
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4.

Prevence školní neúspěšnosn žákn se ďetelem k odlišn;ým socioekonomickým a kultumím
podmínkám
Řešitet: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Hlasování:
Přítomno:
Pro:
Proti:
ZdrŽel se

5.

Pěvecký ďekt a jeho uŽití při výuce současné zpěvni interpretace
Řešitel: doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph'D.
Hlasování:
Přítomno: 9
Pro: 8

Proti: 0
Zdrželse: l

Všechny p edložen é zmény byly GK PF UJEP schváleny.

doc. PaedDr. Ivana Brtnr 'á - Čepičková, Ph.D.
p edsed ně komise

Zapsala: Radka Ryglová
V Ustí n. L. 1 1. I0.2017



uillvEBzlTA J. E. PuRKYilĚ v Úsrí nnn LABEM

PREZENČNÍ LISTI|{A Z

doc. PaedDr. Ivana Brtno vá * Čepičková, Ph.D.

PhDr. Štefan Balk , Ph.D.

Mgr.Miroslav Hašek

Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

Mgr. Ji í Koten, Ph.D.

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Mgr. IanaPavlíková, M.A., Ph.D.

doc. rng. Helena Vomáčková, CSc.

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

doc. PhDr. Dagmat Zelenková, Ph.D.

Radka Ryglová

JEDxÁxÍ GRA|{TOVE KoMIsE, PF []JEP
DNE 11. 10.2017
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UtlluEnzfin J" E. PuRftŤHĚ U u$TÍ llAD LilBtM

Grantová komise PF IJJEP
' Grantová rada IJJEP

V Ústí nad Labem dne : 27 . 9. 2017

ŽÁnosr o zvrĚNu v PRoJETU scs

Název projektu: Vliv ruzn ch druhri stimulace na reakci organismu sportující a
nesportující populace

Řešitel projektu: PhDr. Štefao Balk , Ph.D.

Věc: žádost o změnu v rozpočtu projektu / ešitelském tymu projekÍu

Yážená grantová komise, z d vodu ukončení studia student privodně zaangaŽovanych do
projektu žádám o změnu v ešitelském { mu. Studenti Bc. Jaroslav Sádovsky' Bc. Lucie
Drobná a Bc. Nicole Tarantová jsou nahrazeni těmito studenty: Bc. Radek Zékon (Tělesná
vychovaa sport- Sport azdraví, N7401), Bc. Miroslav Rous (Tv HI SN14,N7401), Bc.
Josef Heidler (Tělesná q chova a sport _ Sport a zdraví, N7401). DáIe žádám vzhledem
k v voji projektu o změnu v rozpočtu projektu. P esun cca 3000,- z náklad na služby a
2000,- z náklad na materiál do kategorie stipendia (naq šení stipendií z ptivodních 30000,-
na 35000,-).

Zak|adné vy ízení věci děkuji.

PhDr. Štefan Balk , Ph.D.
Katedra tělesné vychovy a sportu PF UJEP v Ústí nad Labem

Podpis ešitele proj ektu:



ullluEntlTn J' E. PuRKYttĚ u Úsrí ilAB LfrBEM

Grantová komise PF UJEP
Grantová ruďatJJEP

V Ústí nad Labem dne:

ZADOST O ZMENU V PROJETU SGS

Název projektu: Aspekty zdravého životního stylu žakri 2.stupně ZŠ v Ústeckém kraji
v souvislosti s prost edím, ve kterém žáci žijí

Řešitel projektu: Mgr. David CihtáÍrPh.D.

Věc: žádost o změnu v rozpočtu projektu / ešitelském | mu projekÍu

Žaaamo schválení změny ve struktu e finančních prost edk . Privodně byla v rozpočtu
požadoviína částka 8000,- Kč na cestovné. Žaaamo její p evedení do poloŽky materiál.
Drivodem je dokoupení spot ebního materiálu.

Zárovetžádám o změnu v ešitelském |mu (ukončení studia Pavlína Císďová, Pavel Novák,
Václav Šonka).
Řešitels{ !m doplní:
Lucie Drobná (TV-Geogr aťte, 2 roěník)
Nicol Wicherová (TV-OV, 5. ročník)
Samuel Repiar (Sport a zdraví,l ročník)

Podpis ešitele projektu:



UtllvERzlTA J" E. PuBKYNĚ Y Úsrí Hno LABEM

Grant ovákomise PF []JEP
Grantová raďaIJJEP

V Ústí nad Labem dne:27. 09 .2al7

ŽÁnosr o zvrĚNu v PRoJETU scs

Název projektu: Light art jako prost edek rozvoje kreativity, imaginace a relačního
myšlení ve vytvarné v chově

Řešitel projektu: Havlíček Jakub, Mgr.

Věc: Žádost o změnu v rozpočtu projektu

obracím se na Vás s prosbou o pravy v rozpočtu projektu Light art jako prost edek rozvoje
kreativity, imaginace a relačního myšlení ve ui;,tvarné u,chově. Jedná se o p esuny financí
v rámci položek: Stipendia, ooN, Materiál, Služby, Cestormé a Jiné naklady.
Do poloŽky stipendia p evedení 5 725,- Kě zpoložky služby, do položky materiál p evedení
3000,- Kč zpoložky služby (2000,- Kč) a zpoLožky ooN (1000,- Kč), do položky jiné
náklady p evedení 4 000,- Kč z poloŽky cestovné.
Vše je detailně rozepsáno v niže uvedenych tabulkách.
P edem velice děkuji zav ízerua ochotu.

P vodní verze Upravená verue

Nákladové poloŽky
Rok ešení

Nákladové poloŽky
Rok ešenÍ

1. 1.

Kč ot
IO Kč otto

Mzdv (+ odvodv) 15.500 29,5 Mzdy (+ odvody) 15.500 27,3
Stipendia 32.500 61,9 Stipendia 38.225 67,4
OON (+ odvodv) 4.500 8,6 OON (+ odvody) 3.000 5,3
osobní celkem 52.500 100 osobní celkem 56.725 100
MateriáI 9.500 Materiál 12.500

SIuŽby 12.225 SIuŽby 5.000

Cestovné 5.500 Cestovné 1.500

Jiné náklady 1.550 Jiné náklady 5.550
CELKEM 81.275 CELKEM 81.275

Podpis ešitele projektu:



ilHIUEHTITf, J. E. PumffiYHE u II$rf nnn Lf,EEtrI

Grantová komise PF UJEP

České mládeŽe B

400 96 Ústí nad Labem

Žádost o změnv v rámci proiektu SGS

VáŽená Grantová komise PF,

prosím o následující p esuny finančních prostedkťr pro náš projekt scs
Dynamika současného zkracování v jazyce (hlavní ešitelka Mgr. Holasová, dvoulet1i

projekt 2017-2018).

Finanční náklady se musely upravit z dťrvodu navyišení poloŽky cestovné.

PhDr. Mira Marvanová, PhD. se zučastnila konference s názvem Cizí nebo jiny

v českém jazyce a literatu e v Raciborzu a doc' Mgr. Patrik Mitter, PhD. se zričastnil

konference Jazyk a jazykoveda v suvislostiach v Bratislavě.

Děkuji za cely projektov tym za vy ízení Žádosti.

S pozdravem

Mgr. Jitka Holasová

hlavní rešitelka projektu

katedra bohemistiky PF

Nákladové poIoŽky Souěasné finanční

náklady

P esun finančních

nákladťl

Konečná upravená

částka

Mzdy 6 000 1 000 5.000

Materiál 8.000 3.500 4.500

SluŽby 1.000 -1.000 0

Cestovné 8.000 + 5.500 13.500

V Ustí nad Labem dne 28. zárí 2a17

F;ibze



iltllťfinmTl J" E, pl'RilíťnE r Úgrí nils uB-Eil

Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

Ústí nad Labem 't 4.9.2017

vEC: Změna v rozpočtu a složení projektového t mu v rámci studentského Grantového projektu
AnaLyzametakognitivní rozvinutosti v riímci vybran; ch domén p írodovědného vzděláváni.

NÁvnH NA ZMĚnu v RoZPočru + ZDi]vooNĚNÍ
Žnam o p esun následuj ících prost edkri:

> 5 000 Kč z kolonky Cestovné do kolonky Stipendia.
> 5 000 Kč z kolonky Jiné náklady do kolonky Stipendia.
> 5 000 Kč z kolonky Jiné nráklady do kolonky Materiál.

Náwh na financovríní projektu bude tedy vypadat následovně:

}lízďy (+ odvody) 20000

Stipendia 70000

OONI (+ odvody) 0

Osobní celkem 90000

Materiá1 45000

S1užby 40000

CestoVné 5000

Jiné náklady 0

CELKEM 80000

NÁvnH NA ZMĚNu ŘnŠlrELSKÉHo TÝMU + ZDÍ]voDNĚNÍ
Prosím o za azení následujících dvou studentek do ešitelského kolektivu z drivodu nráročného sbě-
ru dat a jejich zdlouhavého zptacování (p evedení do elektronické podoby)

Hana Zdráhalová
Studijní pro$am- M7503 l Učitelství pto zékladní školy
Studijní obor- 7503T047 / Učitelství pro 1. stupe zák|adni školy
osobní číslo_ P14066 (st69054)



Dagmar Živnát
sfudijní progrÍIm: Učitelství pro 1. sfupeň zékladru školy
sfudijní obor: Učitelství pro 1. sfupeň záklaďních škol _ specirílní pedagogika
číslo studenta:P13479

Mgr.Vlasti , Ph.D.

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

Horení 13, 400 96 Ústí nad Labem
email : vlastimilchytry@centru m. cz

web: www.ujep.cz
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Grantová komise PF IJJEP
Grantová radatJJEP

V Ústí nad Labem dne:

ŽÁuosr o zvrĚNu v PRoJETU sGS

Název projektu: Vliv strečinku na rozsah kloubní pohyblivosti a urove exploziwí síly
dolních končetin v rozcvičení

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

Yěc: Žádost o změnu v rozpočtu projektu a ešitelském | mu projektu

Ve struktu e finančních prost edk žádám o p esun částky 17000,- Kč z položky
cestovného do položky stipendia. D vodem je rihrada cestovného student m a iiltraďa za jími
zajišťované služby v riámci projektu. A dále žádám o p esun částky 8000'- Kě zpoložky jiné
náklady do poloŽky služby k rihradě vložného na konferenci pro dvě osoby.

Změna ešitelského tymu: z drivodu ukončování sfudia dosud zaangažovan; ch
studentri (Bc. Tereza Potužníková, Bc. Vanda Hrbková, Bc. Pavlína Císďová) žáďám o
zaÍazení noq ch student Bc. Josef Heidler (student, studijní program N7401, ročník 2.),Bc.
Barbora Šisakova (student, studijní proglam N740l, ročník 2.), Bc. Jana Žikavská (student,

studijní program N7401, ročník 2.) a dalšího akademického pracovníka Mgr. Jitky Vaněčkové
do ešitelského |mu.

Podpis ešiteleprojektu: fua.** %

ullluEnzlTÁ J' E. PuRl(YilĚ v ÚsrÍ Hnu LABEil



UillvrnfiT* J. E. PUfi{YHĚ v tl$Tí {*n L*BEM

Grant ovákomise PF IJJEP
Grantová raďaUJEP

V Ústí nad Labem dne : 25.9.2017

ZADOST O ZMENU V PROJETU SGS

Název projektu: Komunikace v tvťrrčím procesu jako prost edek mezigenerační spolupráce
v ruzn; ch sociálních prost edích

Řešitel projektu: Mgr. et Bc. Lenka Mina íková

Věc: Žádost o změnu v ešitelském tymu projektu

t, ,,Zádám o změnu v ešitelskpm tymu a to kanlvétně pravu počtu student na čty i.

Z drivodu ukončení studia studentky Kláry Žettktové a z d vodu schváleného nižšího
rozpočtu studentského grantu na rok 2017.

ZuzartaLalíková P 1 4009
Vendula Matysková P14012
Zuzana Sachsová Pt4017
Hana Zdráhalová P14066

Podpis ešitele projektu: 

,ď 
/
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Grantová komise PF IJJEP
Grantová raďatJJEP

V Ústí nad Labem dne:26.9.2OI7

ŽÁuosr o zvt ,Nu V PRoJETU sGS

Název projektu: Vliv ultra-trialového běhu na zdtavi běžcri a hodnoty srdečních biomarkeru

Řesitet projektu: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Věc: žádost o změnu v rozpočtu projektu a v ešitelském !mu projektu

B, T'
Zadam o změnu v rozpočtu projektu.

1) Wivem nižších cen za laboratorní vyšet ení u zkoumanych osob, došlo k spo e

finančních prost edk 43.98] '- Kč. Žádám o p evod 40.000 Kč z potožlql ,,Služby" do
položlry,,Stipendia".

2) Dále žádám o p evod částfu 10.000 Kč z položlgl ,,Materiál" do položlql ,,Cestovné-
zahraničí ", neboť s e 3 0. 1 1 . - 1 . ] 2. 2 0 1 7 z častním mezinárodní konference
v Czestochowé (Polsko).

3) Dále žádám o rozší ení ešitelského tymu o studentlcu Bc. Vandu Hrbkovou (P15550).
Studentka se aktivně podílí na realizaci a zpracování vyzkumu.

UHlUERzlTn J. E. PuRKY}l v usrí nno LABEm

Podpis ešitele projektu:



tll|lutnutl*J"Í. P$*xYt ť*tltTf xlg.tlrrx

Grantová kornise PF UJEP
Gtantová rada UJEP

V Ústí nad Labem dne: 27 , g, 2a!7

ŽÁoosr o znrĚ'wtJ v PRoJETU scs

Název projektu: Vědecké myšlení a možnosti jeho rozvoje

Řešitel projektu: Alena Noviáková

Věc: Žádost o aněnu v rozpočtu projekÍu

Žeaam o p esun prost edkrl 3 000 Kč z kolonky Cestovné do kolonky Stipendia. Dále o
p esun pros edkťr 8 000 Kč z kolonky Jiné naklady do kolonky Stipardia.

Náwh na ťrnancovrání projektu bude tedy lrypa atnrisledovně:

Mzdy (+ odvody) 10000

Stipendia 41000

oÚN {+ oďvody} 0

osobní celkem 51000

Materiál 25000

Služby 2000

Cestovné 0

Jiné náklady 0

CELKEM ?8000

Podpis ešitele projckfu:



UIlUEBzlTl J. E. PuRKVt{Ě v ÚsTÍ l{AD LEBEni

Grantová komise PF {JJEP
Grantová raďaUJEP

V Ústí nad Labem dne : 22. g. 20L7

ZADOST O ZMENU V PROJETU SGS

Nrízev projektu: Dětská pojetí vybran;ch environmentrálních fenomén u žríkri I. a2. stupně
ZS

Řesitet projektu: Mgr. Věra Pavlátová / PhDr. Roman Kroďek, Ph.D.

Věc: žádost o změnu v rozpočtu projektu

Žnamo změnu v rozpočtu projektu (viz. tabulka) z drivodu absolvování Letrrí školy
statistic! ch metod na MU Brno, ježvyrazně naq šila poloŽky sluŽeb, ďe zarove pozitivně
p ispěla k dalšímu vzdéIávání doktorandky. V stupy zletni školy budou vyuŽity p i
zpracování a publikovrání v stupri projektu SGS. Drále žádám o p erozdělení Íinancí do
položky stipendium.

p vodní rczpočet Změny v rozpočtu budoucí rozpočet
mzďy 9500,- 9500,-
stipendia 18000,- 18000,- + 5000,-
rnateriá1 15000,- p evod částky

5000,- do stipendia
10623,-

s1uŽby 20000,- 20000,- + 8877,-
cestovné 4000,- p evod částky

4000'- do služeb
0,-

jiné náklady 5500,- p evod částky
4877 r_ do služeb +
částky 623r- do
materiálu

0,-

CELKEM 72400,- - 72440,-

Děkuji p edem zakladné vyÍízení žáďosti.

Podpis ešiteleprojektu: /Mď
ť 

*{ g**\*"
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Grantová komise PF UJEP
Grantová rada UJEP

V Ústí nad Labem dne:26.9.2017

ŽÁuosr o ZMĚNU v PRoJETU SGs

Název projektu: DeJicily narušené komanikační schopnostiv souvislosti s projevy ADHD
a s o cio k ult urním zn ev , h o dn ěním

Řešitel projektu: ďoc. PhDr. PaeďDr.Ilona PešatovtÍ, Ph.D.

Yěc: Žádost o změnu v rozpočtu projektu a ešitelském |mu projektu.

Ráda bych tímto požádala o následuj ící změny v projekÍu SGS Deficity narušené komunikační
schopnosti v souvislosti s projevy ADHD a sociokulturním znevyhodněním.

Změny v rozpočtu projektu.
1. P evod částky 13.000 Kč z položky materiál do položky cestovné (rihrada zahraníční

SC _ p íprava projektu s PH Salzburg, kurz MDS metody pro žáky se NKS).

Změny v- ešitelském kolektivu projektu SGS.
2. Cinnost v ešitelském tymu SGS ukoněí z drivodu ukončení studia následující

studentky:
a. Horynová Petra, Pl50252,
b. HrabánkováLenka, PI50254,
c. Jindrová So a, PI50256,
d. Prokopová Petra, P150262,
e. Straková Michaela, PI50263,
f. Šustková Hana, P|5O264,
g. ZoulováMichaela, P150265.

3. V ešitelském tymu je nahradí studentky souěasného 2. ročníku NMgr. studia
(diplomovy ročník):

a. Hochmanová Aneta, Pl6700,
b. Chroustová Monika,P 16692,
c. K íŽová Petra,P 17273,
d. Lehoczká Andre&, P 16334,
e. Marešová Mich aela, P 16695,
f. Pila ová Gabriela, PI7 449,
g. Sawicka Michaela, P1 50257.

DěkÚi p edem
doc. PhDr. PaedDr. Ilona PtrŠAToVÁ, Ph.D.

ešitelka projektu
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Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

Žádosto změnu v čerpání Íinančních prost edkri v rámci grantu SGS s néavem

ooVliv vzdě|ávacího programu na rozvoj kompetence k učení: longitudinální studie6'

(číslo st ediska: 4320115 0008 01)

Řešitelé: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.' Doc. PhDr. Ji í Škoda, Ph.D., Doc. PaedDr. Pavel Doulík'
PhD.

Yážení členové grantové komise,
žádáme o p esun finančních prost edk v projektu:

1. Částku 4.000,- Kč z položky,,Služby" do položky,,Stipendiď'
2. Částku 7 5 4,- Kč z položky,,Cestovné" do položky,,Stipendiď'

obě změny (tj. nav1 šení částky pro stipendia) jsou zptisobeny ušet ením dílčích zdrojri za logistiku
a tisk (kolonka ,,Služby" - využití dílčích částí nepoužitych nástrojri v p edchazejícím vyzkumu -
viz grant Používané metakognitivní strategie žák páť,ch t íd ve specifické doméně čten). Navy-
šení zdrojri do položky ,,Stipendia" je podmíněno zq šením pracovního risilí a stráveného času
studentek - experimentátorek (naročnější vlastní intervence; zanášeni dat do excelovs\ ch tabulek
se ukázalo jako náročnější, než byla privodní predikce).

Děkujeme Za polhopení a vyÍízení Žádosti.

V Ústí nad Labem ,20.g.2017

íčan, Ph.D.

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

Ho ení 1 3 ' 400 96 Ustí nad Labem
email : j aroslav.rican@ujep.az

web: www.ujep.cz

' '/} 
Íst t\ iÍ,^, 'V{š

I

Mgr. Jaroslav



U}llvERzlTA J. E. PuRKYilĚ v Úsrí nno LABEM

Grantová komise PF {JJEP
Grantová raďa IJJEP

V Ústí nad Labem dne 27 . g. 2017

ŽÁuosr o zuĚNu V PRoJETU SGS

Název proj ektu: Frazeolo gickd komp etence (mezigenerační uj,zkum)

Řešitel projektu: Šindelá ová, Jaromíra, doc., PaedDr., CSc.

Věc: žádost o změnu v rozpočtu projektu

Stručn , popis změn v n kladovych položkách:

PoL Materiál: Vzhledem k tomu, že k dotazníkovému šet ení bylo zapotÍebí tisknout více
dotazníkťr' než se privodně p edpokládalo, Žádám o navyšení této položky na nákup barev do
PC o 3000 Kč (celkově tedy na částku 42 000 Kč), a to z poloŽky Cestovné (schváleno 24 500
Kě), které vzhledem k tomu, Že dotazníky byly rozesílány respondenfum také poštou' bude
možné cestovné pro ešitels[ kolektiv pokrátit právě o částku ve v;ši 3000 Kč.

Po|. Cestovné: Yzhledem k tomu, že položku nebude zapotŤebi v rámci realizace projektu
plně využít (viz komenta q še), žádám o ponížení celkové její částky o 3000 Kč na částku
21 500 Kč, a to jejím p evedením do pol. Materiál (zdriv. viz v pol. Materiá).

Zattpravu rozpočtu SGS projéktu p edem

doc. PaedDr. Jaromíra Sindelá oYá, CSc.,
hl. ešitelka projekfu

děkdi'

Podpis ešitele projektu:
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Grantová komise PF IJJEP
Grantová radaIJJEP

V Úst í naď Labem dne : 27 .9.2017

ZADOST O ZMENU V PROJETU SGS

Název projektu: Rozvíjení p írodovědné gramotnosti u žák 1. stupně základní školy

Řešit"t projektu: Mgr. Jan Tirpák

Věc: žádost o změnu v rozpočtu projektu

Tímto žádám o změnu rozpočtu spočívající v p esunu ťrnančních prost edkri (7500,-

Kč) z položky cestormé (cestovní nráklady budou hrazeny z jitych zdrojri) do poloŽky

materiál. Drivodem je nakoupení pot ebného materiálu pro ešení projektu.

Podpis ešitele projekt '{-T"L
/

I

l'.
*ťj
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Grantová komise PF L]JtrP
Grantová raďa {JJEP

V Ústí nad Labem dne : 12. 9. 2OI7

N[ázev projektu:
miskoncepcí

Řešitel projektu:

ZADOST O ZMENU V PROJEKTU SGS

Vizuálie v učebnicích vlastivědy a zeměpisu a jejich vliv na vznik

Mgr. Petr Trahorsch

Věc: Žádost o změnu v rozpočtu projektu

Tímto žádarÍ|o změnu struktury rozpočtu projektu SGS UJEP ' Žaaamo p evod náklad
z po|oŽky ,,cestovné" do položky 

',stipendiď' 
(16 000'- Kč). Dtivodem je' že student nem že

vyplnit cestovní pÍíkaz. Jedná se o změnu struktury rozpočtu projektu; celková vyše rozpočtu
bude nezměněna.

Podpis ešitele projektu:
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Grantová komise PF IJJEP
Grantováruďa IJJEP

V Ústí nad Labem dne:26. g.2OI7

ŽÁoosr o zvrĚNu v PRoJETU scs

Název projektu: Prevence školní nerÍspěšnosti se z etelem k odlišn m
socioekonomick; m a kulturním podmínkám (43 201 15 0005 01)

Řešitel projektu: doc.Ing. Helena Vomáčkováo CSc.

Věc: Žádost o změnu v rozpočtu projektu a v ešitelském ! mu projektu

V souladu s Čl. 6, odst. 6 Směrnice rehora č. 10/20I5 ž d m o souhlas:
a) s p esunem č stky 15.000,- Kč z položlcy Cestovné do položJly Stipenďia
b) se změnou ešitelského ť!,mu projektu na devět studentťt, z toho t i z 2. ročníku a šest

z ]. ročnílu NMsr. studia oboru 7502T011 Soci lní pedagogika:
. Čurda Tomáš ]616600
C Dostálová Pérezová Laura P]6607
o Kol ová Lucie P16604
o Havlíčková Lucie P17073
o Hlaváčová Petra P]7074
o Jasukevičová Jitka P17080
o Rtižičknvá Barbora P17087
o Sir čková Barbora PP17101
o Vítknvá Eliška P17103

Zd vodnění:
a) byl navyšen počet studentui, člen ešitelského Úmu
b) došlo k rozší ení počtu zŠ 1o ttyr7, na her ch probíh vyzhlmné šet ení, a které mají

zhoršenou dostupnost z hlediska dopravní dostupnosti

Vomáčková,





Ut{lvfn tTn J. E. PUfi{YH v U$Tí il n MBEM

Grantová komise PF IJJtrP
Grantová radal]JtrP

V Ústí nad Labem dne : 17 . zatí 2OI7

ZADOST O ZMENU V PRO.IETU SGS

Název projektu: Pěveck; afekt a jeho užití p i vyuce současné zpěvní interpretace

Řešitel projektu: doc' PhDr. Dagmar Zelenková' Ph.D.

Věc: žádost o změnu v rozpočtu projektu a změnu v ešitelském tymu projektu

Yážení členové grantové komise,
Žádám o p esun částky 7.73I,-kč zpoložky služby do položky materiál (nakup kvalitnějšího
počítače, tiskárny) - privodně jí byla vymezena částka 20.000'-kč.
Dále žádám o p esun částky 7.000'-kč zpoIoŽky služby do stipendií z drivodu rozší ení
ešitelského tymu o Mgr. Evu Štefanovou P 14577 (specializace v pedagogice - teorie

qitvarné v;chovy).

Děkuj i p edem za kladné vy izeni.

Podpis ešitele projektu:

Doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.,,/
tx'fu*xr"^^ í



Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

Žádost o změnu v čerpání finančních prost edkri v riímci grantu SGS s nénvem

,rAspekty kognitivního monitoringu u žákti s pot ebou podp rn ch opat ení'6

(číslo st ediska: 4320115 0006 01)

Řešitelé: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D

Yážent členové grantové komise,
žáďám o p esun Íinančních prost edk v projektu:

1. Částku 8.000,- Kč z položky,,Cestotméo'do poloŽky 
',Materiál"

Změna (tj. nav šení částky pro materiál) jsou zprisobeny ušet ením dílčích zdrojri za Naq šení
zdroj do položky ,,Mateiál" je podmíněno navyšením nutn; ch tiskri pro sběr dat.

Děkuji za pochopení avyÍizení žádosti.

V Ústí nad Labem,28.9.2017

PhDr. Ladislav er, P

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Email : ladisl av .zilcher@uj ep .cz
web: www.ujep.cz

t'lllyEtllTil J. r. PuilrYH''Ě l' ilsTí ll*D Lf;tfll


