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Zápis z jednání Grantové komise PF

Přítomni:
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D', Mgr' Miroslav Hašek, Ph.D.' PhDr.
Ph.D., Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M. A., Mgr. Jaroslav Říčan'
PhDr. Dagmar Zelerková, Ph.D., Radka Ryglová

Omluveni:
PhDr. Iva Wedlichová, Ph'D.

Připojeni on-line:
Mgr. Jiří Koten, Ph.D., Mgr. Mar1in Nosek, Ph.D.

UJEP z€ dne 18.2.2022

Roman Kroufek, Ph.D., PhDr. Dana Novotná,
Ph.D., doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., doc.

Jednání komise se zúčastnilo 10 členů a komise byla usnášeníschopná.

Program:
1, Hodnocení končících projektu
2. Hodnocení průběžných projektů
3. Hodnocení noých projektů
4' Návrh pořadí projekfu
5' Různé

1. Grantová komise (GK) projednala hodnocení 9 končících projektů. U všech projektů shledala GK naplnění
výyčených cílů a povaŽuje je za splněné bez ýhrad. Lze předpokládat, že všechny tyto projekty mají přínos
pro Pedagogickou fakultu i kvalifikační růst řešitelů. GK o těchto projektech hlasovala v bloku.

Schválení končících projektů - splněno bez výhrad
1. Epistemologická přesvědčení a metakognitivní strategie Žáků ve vyučovacím předmětu dějepis:

záměmá intervence.
Řešitel: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

2. Bozvoj disponibilit žáka a jeho měření v běžné pedagogické praxi ZŠ
Rešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

3. Analýza adaptačního a edukačního procesu u dětí ve školských zaŤízetích pro ýkon natízené ústavní
ýchoq'
Rešitel: Ing. PaedDr. Jan Tirpák

4. DětSká percepce vyučovacího předmětu česhý jazyk v primární škole
Rešitel: Mgr., Bc. Pavel Adámek

5. Přírodovědný obrazoý materiá] očima studentů učitelství 1. stupně.
Rešitel: PhDr. Jan Janovec, Ph'D.

6. Vliv geneticloých predispozic na anaerobní spor1ovní výkon
Rešitel: Mgr. Iva Balkó, Ph.D.

1 ' Umělec jako učitel. Fenomén umělce - pedagoga v současném českém kontextu.
Rešitel: Mgr. Patricie Pleyerová

8. |ojmová analýza tématu rozmnožování člověka v učebnicích přírodovědy
Rešitel: Mgr. Radana Kateřina Drbalová

9. Role učitele jako aktéra řízení učební činnosti v hodinách literární výchovy v České republice a
Německu.
Řešitel: Mgr. Lukáš Eichenmann



Hlasování:
hlasovalo 10
Pro l0
Proti 0
Zdržel se 0

GK přijala tyto ukončené projekty jako splněné bez výhrad, s tím že cíle projektů byly naplněny.

2. GK projednala financování 8 pokračujících projektů. V rámci jednání posoudila kvalitu a l"ýsledky
jednotliých projektů' Shledala, že řešitelé ve většině případů postupovali podle pliíLrrovaného postupu
řešení. GKzvážila rozdělení požadovaných finančních prostředků na další rok řešení projektů a rozhodla
celkové rozpočty lybraných projektů změnit.
Projekt ,,Vliv environmentálně zaměřeného umění na hodnotové postoje Žáků" řešitelky Mgr. Ireny
Carkovové byl na žádost samotné řešitelky předčasně ukončen (řešitelka přerušila studium).
GK hlasovala o těchto projektech ve dvou hlasováních (podpořené projekty; předčasně ukončený projekt).

l. hlasování: v bloku - podpořenó pokračující projekty a upravené rozpočty - 7 projektů

Hlasování:
Hlasovalo l0
Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

GK schvaluje 7 pokračujících projektů a doporučuje jejich financování pro rok 2022 v navrhované výši

1. Eye-tracking jako nástroj ke studiu metakognitivních procesů v matematice
Rešitel: PhDr. Vlastimil Chýrý, Ph.D.
poŽadovanáčástka: 120 000,- nayrŽená částka: 120 000,-

Projekt byl GK hodnocen nejvyšším počtem bodů. Vzhledem kpředpokládaným publikačním výsledkům a
kvalitě projektu se GK rozhodla ponechat finanční prostředky v požadované ýší na rok2022.

2. Inovativní přístupy v oblasti kognitivní rehabilitace ujedinců trpících kognitivním deficitem z pohledu
pomáhajících profesí
Rešitel: PhDr. Michal Vos{i, Ph.D.
požadovaná částka: l93 000'- navrŽená částka: 173 000,-

GK rozhodla o krácení finančních prostředků o 20 000,- Kč. Týo prostředky je moŽné v projekfu ušetřit
v položce stípendií. Řešitel má z roku 2021 uIoženo do FÚup 35 000,- Kč, které budou v ,oó" žozz vytŽity
na publikování článku v impaktovaném časopise (článek je již odeslán do recenzního Ťízení). GK konstatuje,
Že projekt je ambiciózní a je přínosný pro PF UJEP.

3. Anglická renesanční hudba ve voká|ní tvorbě Thomase Campiona
Řešitel: Mgr. Lucie Strejcová, Dis.

- požadovaná částka: l00 000,- nayrŽená částka: l00 000,-
Rešitelka projektu postupovala v souladu s plánovaným pruběhem řešení a bylo uskutečněno více výstupů
RUV než bylo plánováno. Projekt je přínosný zejména pro pracoviště hlavní řešitelky. GK rozhodla
podpořit projekt v phé ýši.

4. AnaIýza koncepce doprovodných a vzděLávacích programů v galeriích a muzeích umění v Ústeckém
kraji
Řešitel:Mgr. MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.
poŽadovaná částka; 139 600,- navrŽená částka: l20 000'-

Projektje řešen v souladu s plánovaným postupem. Vzhledem kpřesunutí plánované zahtaniční konference
narok2022 bylo do FÚUP uloženo 28 7O0,- Kč' Konference se uskuteční v dubnu 2022 aprostředky budou
plně q,uŽity na aktivní účast členů řešitelského týmu na této konferenci. Projekt je přínosný pro pracoviště
hlavní řešitelky. GK rozhodla podpořit projekt se snížením finančních prostředku.



5. Uprar,y sboroých skladeb v nonartificiální hudbě ýcholy
Rešitel: Mgr. Pavel Zmátlo
poŽadovaná částka: 119 000,- navrŽenáčástka: 100 000,-

GK shledala, že řešení projekfu postupuje dle stanoveného plánu. Na žádost řešitele došlo o sníŽení rozpočtu
o 19 000,- Kč na 100 000,- Kč.

6. YizuáIni projely teenagerů na sociálních sítích a jejich možné využiti ve školním vzdělávání
Rešitel: Mgr. Tereza Voštová
požaďovaná částka: 98200,- navržená částka: 70 000,-

Průběh řešení projektu odpovídá původně plánovanému postupu. Na žádost řešitelky byl rozpočet sníŽen o
28 200,- Kč na 70 000,- Kč.

1 ' Didaktická hra zmĚŤená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční ýuce
Řešitel: Mgr' Gabriela Vlasáková
požadovaná částka: 169 000,- nawŽená částka: 69 000,-

V rámci realizace projektu došlo k navázáttí spolupráce s jinými univerzitami a připravovaná hra byla velmi
pozitivně hodnocena na konferenci, kde byla představena. Podle členů GK řešitelé projektu však nedospěli
k očekáváným/zamýšleným cílům' GK se i přes veškerá nenaplněná očekávání rozhodla podpořit projekt
v roce 2022 (motivace pro práci studentů doktorských studií na KBo). U tohoto projektu došlo k ýraznému
snížení rozpočtu projektu pro rok2022.

2. hlasování: předčasné ukončení projektu:

Hlasování:
Hlasovalo l0
Pro 10
Proti 0
ZdrŽe|se 0

8. Vliv environmentálně zaměřeného umění na hodnotové postoje Žáků
Řešitel: Mgr. Irena Carkovová
požaďovanáčástka: 0'- nayrŽenáčástka: 0

Na Žádost řešitelky byl projekt předčasně ukončen po prvním roce řešení. Řešitelka přerušila sfudiu na KVK
a nebyla nabrazena jiným hlavním řešitelem. Přesto je možné konstatovat, že cíle prvního roku řešení byly
naplněny, ažtabody, které nebylo možné zrealizovat kvůli opatřením proti šíření nákazy Covid 19.

3. Komise obdrŽela 11 přihlášek noých projektů.
GK řešila kvalitu, smysluplnost financování a předpokládané výsledky 1l noých Žádostí SGS projektů. GK
rozhodla podpořit 9 nových SGS projektů. Týo projekty mohou bý podle GK přínosné nejen pro řešitele,
ale také pro rozvoj jednotliých pracovišť na PF UJEP.2 pÍedloŽené projekty nebyly GK schváleny
k financování.
GK hlasovala o podpoření 9 nových projektů s upraven5ími rozpočý a nepodpoření dvou projektů v bloku'

Hlasování:
Hlasovalo 10
Pro 10
Proti 0
ZdrŽeI se 0

GK schvaluje 9 nových projektů a doporučujejejich financování pro rok2022 v navrhované výši,
neschvaluje a nedoporučuje finančně podpořit v roce 2022 clva nové proiektv.

1. Možnosti a limity podpory Žáků se sociálním zneýhodněním a překonávání nerovností ve
vzdělávání z pohledu učitelů a žákí zákla&tích škol
Rešitel: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
poŽadovaná částka: I92000,- navrŽená částka: 140 000,-



GK konstatuje, že projektje předimenzován, stanovené cílejsou celkem obtížně zvládnutelné, ale přesto
se rozhodla projekt financovat i když s podstatně sníŽeným rozpočtem. Projekt může bý pro PF UJEP,
studenty a hlavního řešitel přínosný.

2. Kritické myšlení, mediální gramotnost a kooperace: Kompetence pro 21' století
Řešitel: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
poŽadovaná částka: 150 000,- navrŽená částka: 140 000,-

U tohoto projektu lze očekávat dosaŽení kvalitních lysledků. GK povaŽuje poŽadované finanční
prostředky za nepřiměřené, a proto pro rok 2022 rozhodla o snížení rozpočtu projektu.

3. Uplatňování pohybolych aktivit a výskyt sedavého chování u dětí a adolescentů v regionu
Severozápadní Čechy
Řešitel: doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph'D.
požadovaná částka: 140 000,- navrŽená částka: 1 00 000,-

Projekt Ize povaŽovat za přínosný. Rozpočet projektu GK považuje za příliš vysoký a předpokládá, že
jej |ze uskutečnit i se snížením finančních prostředlď' V souvislosti s očekávanými výsledky projekfu
rozhodla GK zkrátit dobu řešení projektu z původních tří let na dva roky.

4. Vybrané ukazatele zdravotně orientované zdatnosti u dětí na druhém stupni základních škol v
Ústeckém kraji
Řešitel: doc' PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.
poŽadovaná částka: l 10 000,- závěr GK: nepodpořit

GK se rozhodla tento projekt nepodpořit. Řešitelka projekt s obdobnou tématikou řešila jiŽ v rámci IGA
UJEP v letech 20l9 - 2020 ' Projekt je podle GK časově zbytečně náročný a chybí detailní specifikace
metodiky výzkumu. GK doporučuje řešitelce, aby své ýzkumné aktivity spojila se ostatními členy
katedry, kteří se zabývaji obdobnou tématikou a pokusili se společně podat projekt v GA ČR nebo TA
CR.

5. MoŽnosti vyuŽiti eyetrackingu a virnlální reality ve spoftu a tělesné výchově
Řešitel: PhDr. Mar1in Škopek, Ph.D.
poŽadovaná částka: 160 000,- nayrŽená částka: l40 000,-

Tento projekt GK ohodnotila jako velmi ambiciómí a inovativní. Projekt můŽe být přínosem pro KTVS
PF UJEP i pro samotnou PF UJEP. GK se rozhodla, že projekt lze zrealizovat i se navrženým sníŽeným
rozpočtem.

6. Úroveň přírodovědné gramotnosti u Žáků prvního a druhého sfupně základních škol
Řešitel: Mgr. Petr Kovařík
poŽaďovaná částka: 1 l0 000,- nayrŽená částka: 1 10 000,-

GK konstatuje, Že se jedná o poměrně zajimavý projekt s potencionálem dobých publikačních ýstupů
a přínosem nejen pro PF UJEP, ale i KPR PF UJEP. GK se rozhodla podpořit projekt v plné finanční
Úši.

7. Multifaktoriální výzkum pohybové aktivity, tělesného sloŽení a kvality Života lysokoškolských
studentů - pilotní studie
Řešitel: Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.
poŽadovaná částka: 155 000,- nayrŽenáčástka: l00 000,-

Projekt z KTVS' který je tematicky podobný několika předešlým projektům z této katedry. GK se
rozhodla tento projekt podpořit, ale ýrazně zkrátila jeho rozpočet. Doporučuje snížit položku stipendia,
mzdy a materíál'

8. ICT jako prostředek komunikace v prostředí Žáků mladšího školního věku
Řešitel: Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D.
poŽaďovaná částka:99 000,- navržená částka: 70 000,-

GK se po diskuzi roáodla projekt podpořit, ale sesníŽeným rozpočtem (doporučuje zkÍátit poloŽku
materiál a služby). GK předpok|ádá,Že plánovaných výstupů lze dosáhnout i se sníženým rozpočtem.



9. Tr,určí proces jako forma mezigenerační a mezioborové spolupráce v ruzných sociálních
prostředích
Řešitel: Mgr. et Bc. Lenka Minaříková
poŽadovaná částka: 165 000,- závěr GK: nepodpořit

GK se po diskuzi rozhodla projekt nepodpořit. Projekt ani výstupy neodpovídají Studentské grantové
soutěži. Výstupů, které řešitelka uvádí, lze dosáhnout s vyuŽitím jiné podpory (např. Interními granty
PF UJEP. MMÚL).

10' Problematika individualizace výuky na prvním stupni ZŠ
Řešitel: doc' Ing. Helena Vomáčková, CSc.
poŽadovaná částka: l00 000,- navrŽená částka: 80 000,-

GK roňodla o podpoře projektu se sníženým rozpočtem' I tak, je možné stanovených cílů a v'ýstupů
dosáhrrout. Projekt bude přínosem pro KSSP PF UJEP a tím i pro PF UJEP jako takovou.

ll. obramé konstrukce v literatuře a diskurzu o literatuře
Řešitel: Mgr. Irena Špačková
poŽadovaná částka: 150 000,- navrŽená částka: 70 000,-

GK projekt podpoří se sníŽeným rozpočtem. Hlavní řešitelkou projektu je studentka doktorského studia
KBo PF UJEP. GK doporučuje, aby řešitelka v souvislosti s realizací projektu úzce spolupracovala se
školitelem (metodika)' Dále GK doporučuje, aby ýstupy směřovaly k publikacím v Jsc nebo Jimp.

Předseda komise PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. podal návrh na stanovení pořadí hodnocených projektů
doporučených k financování.

Hlasování:
Hlasovalo
Pro
Proti
Zdržel se

GK přijala navržené pořadí projektů

GK PF UJEP v roce 2022 rozdělila mezi nové a pokračující projekty celkem 1 702 000,- Kč z přidělené
částky 1 8ll 483,- Kč. Zbývající částku 109 483,- Kč rozhodla vrátit zpět do rozpočtu pro SGS UJEP
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PhD,. í;ďí surko. Ph.;

piédseda komise

ZapsaIa: Radka Ryglová
V Ustí n. L. 18. 2.2021


