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Zápis z jednání grantové komise PF UJEP per rollam ve dnech 6. _ 9.2.2018

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

Program:
l. Hodnocení končících projektri (p ehled projektri viz p íloha č. 3)
2. Hodnocení pokračujících projekť (p ehled projektťr viz p íloha č.2)
3. Hodnocení nov'- ch projektri (p ehled projekt viz p íloha č. 1)

4. Návrh po adí projektťr (p ehled projekt viz p íloha č. 4)

Vzhledem ktomu, Že GK PF UJEP se dne 6.2.2018 nesešla vtakovém počtu' aby byla usnášeníschopná, byl
GK PF UJEP zas|án návrh na jednání per rollam tykající se hodnocení končících, pokračujících a noqch
projektri SGS a dále náwh na po adí SGS projekt a jejich financování.
V hlasování per rollam hlasovalo všech l0 členri komise s těmito q sledky:

1. Končící projekty:

Hlasování:
Hlasovalo 10

Pro l0
Proti 0
ZdrŽeI se 0

Komise p ijala 10 hlasy ukončené projekty jako splněné.

2. Pokračujícíprojekty:
Komisi byl zaslán návrh na p edčasné ukončení dvou projektri:
l. Inkluzivní potenciál ve vyrčování qitvarné vychovy

Řešitel Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D
Drivod ukončení projektu: rozvázáni pracovního poměru hlavní ešitelky s PF UJEP

2. Rozvíjení p írodovědné gramotnosti uŽák:iu 1. sfupně základní školy
RešitelMgr., Ing., Bc. et Bc. Jan Tirpák
D vod ukončení projektu: po rozhovoru S ešitelem a jeho školitelem byl jako drivod udán nedostatek
času pro kvalitní ešení projektu

Hlasování:
Hlasovalo l0
Pro l0
Proti 0
Zdržel se}

Komise souhlasí s návrhem p edčasně ukončit 2 projekty z p edložen ch drivodri.

Komise dále hodnotila 13 pokračujících projektri a jejich financování dle p edloženého náwhu p edsedkyně GK
PF UJEP doc. PaedDr. Ivany Brtnové Čepičkové, Ph.D.

1. Analyza metakognitivní rozvinutosti v rámci vybranych domén p írodovědného vzděIáváni
ešitel Mgr. Vlastimil Chytr], Ph.D.

požadovaná částka: l50 000,- nawžená částka: l50 000,-
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2. Prevence školní ne spěšnosti žákri se z etelem k odlišn;m socioekonomic[fon a kulturním podmínkám
ešitel doc' Ing. Helena Vomáčková, CSc.

poŽadovaná částka: 181 000,_ navrŽenáčástka: 166 000,-

3. Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy a jejich vliv na vznik miskoncepcí
ešitel Mgr. Petr Trahorsch

poŽadovaná částka: 85 882,_ navržená částka: 85 882,-

4. Vliv vzdělávacího programu na rozvoj kompetence k učení: longitudinální studie
ešitel Mgr.Jaroslav Říčan, Ph.D.

požadovaná částka: 160 000,_ navrŽená částka: 140 000,-

5. Dětská pojetí vybran;ch environmentálních fenoménťr u Žákri l. a2. stupně ZŠ
ešitel PhDr. Mgr. Věra Pavlátová

poŽadovaná částka: 88 500,_ nawžená částka: 88 500,-

6. Vliv ultra-trialového běhu na zdravi běŽcťr a hodnoty srdečních biomarkerri
ešitelMgr. Martin Nosek, Ph.D.

poŽadovaná částka: l33 000,- navržená částka: l23 l35,-

7 . Dynamika současného zkracovéní v jazyce
ešitel Mgr. Jitka Holasová

poŽadovaná částka: l05 000,_ navržená částka: l00 000,-

8. Vědecké myšlení a moŽnosti jeho rozvoje
ešitel Mgr. Alena Nováková

požadovaná částka: 66 000,- nawžená částka: 66 000,_

9. Pěveck afekt a jeho užItipŤi vyuce současné ryěvni interpretace
ešitel doc. PhDr. Dagmar Zelenková. Ph.D.

požadovaná částka: l00 000,- navržená částka: l00 000,-

l0. Deficity narušené komunikační schopnosti v souvislosti s projevy ADHD a sociokulturním
zreq hodněním
ešitel doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

poŽadovaná částka: 125 000,- navrženáčástka: l05 000,-

11. Transformace fenoménu zát1ší v současném umění avytvamé q chově
ešitel Mg.., Bc. Eva Svobodová

poŽadovanáčástka: l35 000,- navrŽenáčástka: 100 000,_

12. Hudební vzdělávání ŽákŮ se speciálními vzdělávacími pot ebami: metody, techniky a p íklady hudebně-
pedagogické praxe (qzkum).
ešitel Mgr. olena Yanochkova

poŽadovaná částka: l35 000,_ navržená částka: l15 000,-

13. Light art jako prost edek rozvoje kreativity, imaginace a relačního myšlení ve vytvarné qichově
ešitel Mgr. Jakub Havlíček

požadovaná částka: 82225,- navržená částka: 82225,-

Hlasování:
Hlasovalo l0
Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

Komise souhlasí s návrhem po adí a p idělení finančních prost edkri 13 pokračujícím projektrim dle
p edloženého návrhu.



3. Nové projekty:
Komise obdrŽela návrh na po adí a Íinancováni 6 novych projekť ze 7 podanych.

1. Podoby a problémy vzděIávání v p edmětu čes\ jazyk a literatura: v.-zkum aktuálního stavu
ešitel PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.

požadovaná částka: l l5 000,- navrŽená částka: l 15 000,_

2. Vliv inkluzivně didaktic\ ch kompetencí učitelri l. sfupně ZŠ najejich sociální distanci kosobám s
postižením
ešitel PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

poŽadovaná částka: l47 500,- navrŽená částka: 120 000,-

3. Hodnocení vlivu lokálního ptisobení chladu ateplanarea|izovany sportovní q kon
ešitel PhDr. Dominika Peuri, Ph.D.

poŽadovaná částka: 123 000,_ navrŽená částka: l23 000'-

4. Play with me! Tvorbaavyzkum nového qukového materiálu pro qi.uku HV na zŠ, sŠ aZUš.
ešitelMgr. Jakub Kacar

požadovaná částka: l35 500,- navržená částka: 110 000,-

5. Vnímání biblické frazeologie v ČR
ešitel doc. PaedDr. Jaromira Šindelá ová, CSc.

poŽadovaná částkal65 000,- navržená částka: 130 000,_

6. Environmentální senzitivita Žák I. stupně záklaďní školy a moŽnosti jejího zj\šťování pro evaluaci
environmentální q chovy ve školním prost edí
ešitelMgr. Bc. Lenka Mina íková

požadovaná částka: 93 500'- navrŽená částka: 93 500'-

7. Ana|yza vybran ch podmínek adaptačního a edukačního procesu ve školskych zaízeních pro qkon
naŤ izené ristavní v chovy
ešitel PhDr. Arnošt Smolík' Ph.D.

navrŽeno projekt nefinancovat

Hlasování:
Hlasovalo 10
Pro
Proti
ZdrŽel se 0

Komise souhlasí s p idělení finančních prost edkri 6 nov m projektrim dle p edloženého návrhu a
nefinancováním jednoho nově p edloženého projektu.

4. Návrh na po adí projektri a jejich financování
P edsedkyně komise doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková komisi p eloŽita náwh na stanovení po adí
hodnocen; ch projekt ajejich financování

Hlasování:
Hlasovalo l0
Pro 10

Proti
Zdržel se 0

Komise p ijala navržené po adí projektri.

9
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L&n
doc. PaedDr. Ivana Brtrrová Čepičkov

Zapsala: Radka Ryglová
V Ustí n. L. 9. 2. 201'8

p edsedlgmě komise



P íloha č. 1

P ehled podanych projektri _ nové

Název projektu Hl. ešitel

Kvalita
projektu -

35 bod

Finanční
zpracování -

35 bodri

P edpokláda
né v stupy -

30 bod
Celkem bod

Doporučeno
k

financování
ano/ne

Podoby a problémy
vzdělávání v p edmětu
česk jazyka
literatura: v zkum
aktuálního stavu

PhDr. Václav
Jindráček, Ph.D. 29,I 26,7 20,5 76,33 ano

Vliv inkluzivně
didaktic$ ch
kompetencí učitel l.
stupně ZŠ najejich
sociální distanci
k osobám s postiŽením

PhDr. Ladislav
Zilcher, Ph.D. 3 1,1 2l,g 18,6 71,6 ano

Hodnocení vlivu
lokálního prisobení
chladu a tepla na
realizovan' sportovní
v'kon

PhDr. Dominika Petni,
Ph.D. 24,5 ))1 18,6 65,8 ano

Play with me! Tvorba
a v; zkum nového
v1iukového materiálu
pro vyuku HV na ZŠ,
SŠ a ZUŠ.

Mgr. Jakub Kacar 25,1 24 16,6 65,7 ano

Vnímání biblické
frazeologie v ČR

doc. PaedDr. Jaromíra
Šindelá ová' CSc. 26,2 19,5 19,1 64,8 ano

Environmentální
senzitivita žákt l.
stupně základni školy a
moŽnosti jejího
zjišťování pro evaluaci
environmentální
vychovy ve školním
prost edí

Mgr. Bc. Lenka
Mina íková 26,8 25 12,2 64 ano

Analyzavybran ch
podmínek adaptačního
a edukačního procesu
ve školskych
zaŤizenichpro vykon
na ízené ristavní
v chovy

PhDr. Arnošt Smolík,
Ph.D. 26,9 18 16,5 61,4 ne

'\

tu
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P íloha č. 2

P ehled podanych projektri - pokračující

Název projektu Hl. ešitel

V stupy
z

projektu
_70
bodri

využití
Íinančních
prost edk

-30
bodri

Celkem bodri

Doporučuji
k dalšímu

financování
ano/ne

Nesplněn /p edčasn
ě ukončen

Analy za metako gnit i vní
rozvinutosti v rámci
vybran; ch domén
p írodovědného
vzděláváni

Mgr. Vlastimil Chytry, Ph.D. 50,8 27,4 78,2 ano ne

Prevence školní
nerispěšnosti Žákri se
ďetelem k odlišn;m
socioekonomic\ m a
kulturním podmínkám

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc' 47,7 25,7 72,8 ano ne

Vizuálie v učebnicích
zeměpisu a vlastivědy a
jejich vliv na vmik
miskoncepcí

Mgr. Petr Trahorsch a)) 28,1 70,3 ano ne

Vliv vzdělávacího 
.

programu na rozvoJ
kompetence k učení:
longitudinální studie

Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
42,7 26,4 69,1 ano ne

Dětská poj etí vybran;ch
environmentálních
fenoménri užák:iu I. a2.
stupně ZŠ

Mgr. Věra Pavlátová
40,9 27 67,9 ano ne

Vliv ultra-trialového
běhu na zdravÍ běžcri a
hodnoty srdečních
biomarkeni

Mgr. Martin Nosek, Ph.D.
38,4 26,7 64,7 ano ne

Dynamika současného
zk'racovánív jazyce

Mgr. Jitka Holasová
33,5 26,4 61,9 ano ne

Vědecké myšlení a
možnosti jeho rozvoje

Mgr. Alena Nováková
32,1 26,3 58,4 ano ne

Pěveck afekt ajeho
užití p i quce současné
zpěvní interpretace

doc. PhDr. Dagmar Zelenková,
Ph.D. 30,7 25,1 55,8 ano ne

Deficity narušené
komunikační schopnosti
v souvislosti s projevy
ADHD a sociokulturním
zlevl hodněním

doc. PhDr. PaedDr' Ilona Pešatová,
Ph.D. 24,3 25,6 49,9 ano ne

Transformace fenoménu
zátiší v současném
umění a v,.itvarné
v chově

Mgr., Bc. Eva Svobodová
22,8 24,8 47,6 ano ne

Hudební vzděIávání
Žákri se speciálními
v zděIáv acím i pot eb ami :

metody, techniky a
p íklady hudebně-
pedagogické praxe
(v.ízkum).

Mgr. Olena Yanochkova
21,8 ")< ) 47 ano

á/



Light art jako prost edek
rozvoje kreativity,
imaginace a relačního
myšlení ve qitvarné
v chově

Mgr. Jakub Havlíček
21,9 24,3 46,2 ano ne

Inkluzivní potenciál ve
vyučování qitvarné
v'Íchow

Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D. 19,8 22,6 42,4 ne
p edčasně
ukončen;

Rozvíj ení p írodovědné
gramotnosti u Žákri l.
stupně základni školv

Mg'., Ing., Bc. et Bc. Jan Tirpák 8,8 21,8 30,6 ne
p edčasně
ukončen

p/



P íloha č. 3

P ehled podan; ch projektri _ ukončené

Název projektu Hl. ešitel

V stupy
z

projektu
-70
bodri

Yyužiti
finančních
prost edk

-30
bodri

Celkem bodri Splněn /nesplněn
,

Vliv ruzn ch druhri
stimulace na reakci
organismu sportující a
nesportuiící populace

trrtgr. Štefan Balk , Ph.D. 60,3 29,4 89,7 splněn;

Komparace české a
běloruské frazeologie PhDr. Inna Kalita, Ph.D. 53,6 28,7 82,3 splněn

Frazeologická
kompetence
(mezigenerační v zkum)

doc. PaedDr. Jaromíra
Šindelá ová, CSc. 48,5 28,3 76,8 splněn;

Aspekty zdravého
Životrrího stylu u žáktt2.
stupně ZŠ v Ústeckém
kraji v souvislosti
s prost edím, ve kerém
žIii

Mgr. David Cihlá 49,3 27,1 76,4 splněn

Vliv strečinku na rozsah
kloubní pohyblivosti a
rirove explozivní síly
dolních končetin v
rozcvičení

PhDr' Hana Kabešová, Ph.D. 48,8 27,3 76,1 splněn;

Aspekty kognitivního
monitoringu u žákri
s pot ebou podprirn1Ích
opat ení

Mgr. Ladislav Zilcher, Ph.D. 48,9 27,1 76 splněn

Komunikace v tv rčím
procesujako prost edek
mezigenerační
spolupráce v r zr1 ch
sociálních prost edích

Mgr. Bc. Lenka Minďíková 37,4 26 63,4 splněn



P íloha č. 4

P ehled projektri navrženych Grantové radě UJEP k financování včetně rozpočtu

Název proiektu Navrhovatel / hl. ešitel
Počet
bodri Po adí Rozpočet

Analyza metakognitivní rozvinutosti v rámci
vybran ch domén p írodovědného
vzděIávání

Mgr. Vlastimil Chyťn- , Ph.D.

78,2 I 150 000,-
Podoby a problémy vzdě|áváni v p edmětu
česk jaryk a literatura: vyzkum aktuálního
stavu

PhDr. Václav Jindráček' Ph.D.

76,33 2. 115 000.-

Prevence školní nerispěšnosti Žákri se
ďetelem k odlišn1im socioekonomic\m a
kulturním podmínkám doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. 72,8 J. 166 000,-
Vliv inklu ziv ně didaktick;ch kompetenc í
učitelri l. stupně ZŠ najejich sociální
distanci k osobám s postižením

PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

71,6 4. 12 0000,-
Vizuálie v učebnicích zeměpisu a vlastivědy
a jejich vliv na vznik miskoncepcí Mgr. Petr Trahorsch 70,3 5. 85 882.-
Vliv vzdělávacího programu na rozvoj
kompetence k učení: longitudinální studie

Mgr' Jaroslav Ríčan' Ph.D.
69.1 6. 140 000,-

Dětská poj etí vybran; ch environmentálních
fenomén užákt l. a2. stupně ZŠ

Mgr. Věra Pavlátová

67.9 7. 88 500,-
Hodnocení vlivu lokálního prisobení chladu a
tepla na realizovany sportovní v kon 6s.8 8. 123 000,-
Play with me! Tvorbaavyzkumnového
qukového materiálu pro vyuku HV na ZŠ,
SŠ a ZUŠ' Mgr. Jakub Kacar 65,7 9. 110 000.-
Vnímání biblické frazeologie v ČR doc. PaedDr. Jaromíra Šindelá ová,

CSc. 64,8 10. 130 000,-
Vliv ultra-trialového běhu na zdravi běŽcri a
hodnoty srdečních biomarkeru Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 64,7 11 r23 13s
Environmentální senzitivita žákŮ L stupně
základni školy a možnosti jejího zjišťování
pro evaluaci environmentální vychovy ve
školním prost edí Mgr' Bc' Lenka Mina íková 64 12. 93 500,-
Dynamika současného zkracování v iazvce Mgr. Jitka Holasová 61.9 13. 100 000.-
Vědecké myšlení a moŽnosti ieho rozvoie Mgr. Alena Nováková 58,4 14. 66 000,-
Pěvec\ afekt a jeho užití p i vyuce současné
zpěvní interpretace

doc. PhDr. Dagmar Zelenková,
Ph.D. 55.8 15. 100 000.-

Deficity narušené komunikační schopnosti v
souvislosti s projevy ADHD a
sociokulturním znev hodněním

doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová'
Ph.D. 49.9 16. 105 000,-

Transformace fenoménu zátiší v současném
umění a qftvarné v chově Mgr., Bc. Eva Svobodová 47 "6

17.
100 000,-

Hudební vzdělávánÍ Žák:iu se speciálními
vzděIávacími pot ebami: metody, techniky a
p íklady hudebně-pedagogické praxe
(v:Ízkum).

Mgr. Olena Yanochkova

47

18.

115 000.-
Light art jako prost edek rozvoje kreativity,
imaginace a relačnftro myšlení ve q tvarné
q chově Mgr. Jakub Havlíček 46.2

19.
82 225,-

CELKEM: 21,L3 242,-


