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Zápis z jednání Grantové komise PF UJEP ze dne 9.2.2023

P ítomni:
PhDr. Štefan Balk , Ph.D., Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D., PhDr. Roman Kroufek' Ph.D., PhDr. Dana Novotná,
Ph.D., Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M. A., doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., doc. PhDr. Dagmar Zelettková,
Ph.D., Mgr' Martin Nosek, Ph.D., Radka Ryglová

Omluveni:
PhDr. Iva Wedlichová' Ph.D., Mgr.Jaroslav Říčan, Ph.D., doc. Mgr. Ji í Koten, Ph.D.

Jednání komise se zričastnilo 8 členri a komise byla usnášeníschopná.

Program:
1. Hodnocení končících projekt
2. Hodnocení novych projektri
3' Hodnocení pokračujících projekt
4' Návrh po adí projektri
5' Rrizné

l. Grantová komise (GK) projednala hodnocení 7 končících projekt . U čty ech ze sedmi projektťr shledala
GK naplněni zamyšlen; ch cílri a považuje je za splněné bez vyhrad. Lze p edpokládat, že všechny tyto
projekty mají p ínos pro Pedagogickou fakultu i kvalifikační rtist ešitel . U t í projektťr GK konstatovala
splnění projektu s vyhradou. Řešitelé těchto projektri musí dodat relevantní vystupy, které ve sq ch
projektech plánovali splnit. Většina p edpokládan ch publikačních qizstup je nebo v brzké době bude
zaslána do recenzníhoÍízení a dá se tedy p edpokládat, Že i v těchto p ípadech budou cíle projektri naplněny.

Schválení končících projektri - splněno bez vyhrad
1. Eye-tracking jako nástroj ke studiu metakognitivních procesri v matematice

Řešitel: PhDr. Vlastimil Chytry, Ph.D.
2. Inovativní p ístupy v oblasti kognitivní rehabilitace u jedinc trpících kognitivním deficitem z pohledu

pomáhajících profesí
Řešitel: PhDr. Michal Vostry, Ph.D.

3. Anglická renesanční hudba ve vokální tvorbě Thomase Campiona
Rešitel: Mgr. Lucie Strejcová, Dis.

4. Analyza koncepce doprovodnych a vzdělávacích programri v galeriích amuzeich umění vÚsteckém
kraji
Řešitel: Mgr. MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.

Hlasování:
hlasovalo 8
Pro 8

Proti 0
Zdržel se 0

Schválení končících projektri - splněno s v hradou _ dodat relevantní v;istupy garantované v p ihlášce
projektu

5. Vizuální projevy teenageru na sociálních sítích a jejich možné vyuŽiti ve školním vzdělávání
Řešitel: Mgr. Tereza Voštová

6. Didaktickáhra zamě ená na období českého národního obrození aplikovatelná p i distanční vyuce
Řešitel: Mgr. Gabriela Vlasáková

7. Úpravy sborovych skladeb v nonartificiální hudbě qichovy
Řešitel: Mgr. Pave l Zmát\o



Hlasování:
hlasovalo I
Pro 8

Proti 0
ZdrŽel se 0

GK p ijala 4 ukončené projekty jako splněné bez v hrad, s tím že cí|e projektri byly naplněny a 3
ukončené projekty jako splněné s v; hradou. Hlavní ešitelé těchto t í projekt budou informováni o nutnosti
dodat relevantní q stupy.

2. Komise obdrŽela 9 p ihlášek novych projektťr.
GK ešila kvalitu' smysluplnost financování a p edpokládané qfsledky 9 novych žádostí SGS projekt . GK
rozhodla podpo it 8 noq17ch SGS projektri a jeden projekt nepodpo it. Projekty, které se GK PF UJEP
rozhodla podpo it, mohou byt p ínosné nejen pro ešitele, ale také pro rozvojjednotlir,ych pracovišť na PF
UJEP. Vzhledem k nedostatku finančních prost edkri GK také prodiskutovala rozpočty projektri a u dvou
novych projektri se rozhodla pro krácení rozpočtu projektu. V obou p ípadech bude hlavním ešitelrim
doporučeno krátit rozpočet na osobních prost edcích (stipendia).
GK hlasovala v bloku o podpo ení 8 noq ch projektri, znichŽu dvou došlo k pravě rozpočtu a nepodpo ení
jednoho projektu.

Hlasování:
Hlasovalo 8

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

GK schvaluje 8 noq ch projektri a doporučuje jejich financování pro rok2023 v navrhované v ši. Jeden
projekt neschvaluje a nedoporučuje ho k financování pro rok 2023.

1 . Rozvoj kognice u žák se SVP na zák|adní škole
Rešitel: PhDr. Michal Vostry' Ph.D.
poŽadovaná částka: 230 000,- navrŽená částka: 2l5 000,-

GK konstatuje, že stanovené cíle jsou celkem vysoké, ale zvládnutelné. Rozhodla se projekt financovat,
i když se sníŽenym rozpočtem (GK doporučuje sníŽit poloŽku stipendia, nebo poloŽku sluŽby a
materiál). Projekt jistě bude pro PF UJEP, studenty a hlavního ešitele p ínosn .

2. Identifikace a anyl1 za prekoncept a miskoncept o zoologickém učilu
Řešitel: Mgr.Linda Koutová (S)
poŽadovaná částka: 90 000,- navrŽená částka: 90 000,-

GK konstatuje, že se jedná o poměrně zajímavy projekt s potencionálem dobq ch publikačních qystupti
a p ínosem nejen pro PF UJEP, ale i KPR PF UJEP. GK se rozhodla podpo it projekt v plné finanční
\Tši.

3. Nonkognitivní aspekty vyučování v kontextu vztahu k místu
Rešitel: Mgr. Jan Musil (S)
poŽadovaná částka: 50 000,- navrŽená částka: 50 000,-

Projekt lze povaŽoyat za p ínosn1 . Rozpočet projektu GK považqe za dostatečn; pro splnění cílri,
rozhodla se projekt podpo it v plné q ši.

4. Efekt aplikace pěti strečinkoq ch technik na rychlost a agilitu
Rešitel: PhDr. Hana Kabešová, Ph.D.
požadovaná částka: 74 000,- navrŽená částka: 74 000,-

Projekt Lze povaŽoyat za p ínosn;i. Rozpočet projektu GK povablje za dostatečn1i pro splnění cíl ,
rozhodla se projekt podpo it v plné vyši'



5. Hodnocení kontralaterálních vzorťt u vybran; ch svalov,- ch partií juniors\ ch beachvolejbalistek
širšího reprezentačního vyběru pomocí povrchové elektromyografi e
Řešitel: Mgr. Tomáš Polívka, Ph.D.
poŽadovaná částka: l15 000,- navrŽená částka: l02 537,-

GK konstatuje, že stanovené cíle zvládrntelné. Rozhodla projekt financovat, i když se sníŽenym
rozpočtem (GK doporučuje snížit poloŽku stipendia amzdy). Projekt jistě bude pro PF UJEP, studenty a
hlavn ího ešitele p ínosn; .

6. Specifika hudebně vyrazovych prost edktl zpozice interpreta
Rešitel: MgA. Václav Krahulík, Ph.D.
poŽadovaná částka: 105 000,- navrŽená částka: 105 000,-

GK konstatuje' Že se jedná o projekt s p íslibem kvalitnflro publikačního q.Ístupu pro RIV(B) a vystupy
do RUV. GK se rozhodla podpo it projekt v plné finanční q ši.

7. Psychometrická analyza zahraničních nástroj zjišťujících postoje a self-efficacy učitelri ve vztahu
k inkluzivnímu v zděláv áni
Řešitel: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
poŽadovaná částka: 9l 000,- navrŽená částka: 91 000,-

U tohoto projektu lze očekávat dosažení kvalitních qysledkri. GK povahl1e poŽadované finanční
prost edky za p imě ené, a proto pro rok 2023 rozhodla o podporu projektu v plné vyši.

8. Metody vyuky populárního zpěvu v zahraničí a u nás
Řešitel: Mgr. Markéta Chladová (S)
poŽadovaná částka: 95 000,- navrŽená částka: 95 000,-

GK konstatuje, že se jedná o projekt s p íslibem kvalitnflro publikačnflro vystupu pro zuV(B) a q stupy
do RUV, dále pak bude p ínosem pro disertační práci ešitelky. GK se rozhodla podpo it projekt v plné
finanční v,-iši.

9. Klavírní skladby J. S. Bacha
Řešitel: MgA. Jan Lukš (S)
poŽadovaná částka: 45 000,- navrŽenáčástka: NEPoDPoŘtr

GK se po diskuzi rozhodla projekt nepodpo it. Z realizace p edloŽeného projektu nelze podle GK
dosáhnout lystupti relevantních pro dosažení kritérií soutěŽe SGS' Podporu pro tento typ Vystupri mriŽe
hlavní ešitel hledat v jinych zdrojích pro podporu tvrirčí činnosti na PF UJEP.

3. GK projednala financování 9 pokračujících projektri. V rámci jednání posoudila kvalitu a v'- sledky
jednotliq ch projektri. Shledala, že ešitelé ve většině p ípadti postupovali podle plánovaného postupu
ešení. Jeden projekt se GK PF UJEP rozhodla p edčasně ukončit. Hlavní ešitelka tohoto projektu m Že pro

pot eby publikace q sledkti projektu Žádat o podporu z interních grantri PF UJEP vyhlášen; ch
v následujícím období.
GK zvážila rozdělení poŽadovanych finančních prost edkťr na další rok ešení u pokračujících projekt a
rozhodla snížit rozpočet u jednoho projektu. V tomto p ípadě bude hlavnímu ešiteli doporučeno krátit
rozpočet na osobních prost edcích (stipendia). Jeden projekt rozhodla GK p edčasně ukončit.

hlasování: v bloku - podpo ení pokračujících projekt a upravení rozpočtu jednoho projektu _ celkem 8
projekt, p edčasné ukončení 1 projektu

Hlasování:
Hlasovalo I
Pro 8

Proti 0
Zdržel se 0

GK schvaluje 8 pokračujících projekt a doporučuje jejich financování pro rok2023 v navrhované v ši.
Jeden projekt GK p edčasně ukončila a nedoporučila k dalšímu financování.

1. Kritické myšlení, mediální gramotnost a kooperace: Kompetence pro21. století
Řešitel: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
požadovaná částka: 150 000,- navrŽená částka: 150 000,-



Projekt byl GK hodnocen nejvyšším počtem bod . Vzhledem k p edpokládan1im publikačním vysledkrim a
kvalitě projektu se GK rozhodla ponechat finanční prost edlgz v požadované v'-iši na rok 2023.

2. Problematika individualizace vyuky na prvním stupni ZŠ
Řešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
poŽadovaná částka: l20 000,- navržená částka: l20 000,-

Projekt byl GK hodnocen r,ysokym počtem bodri. Vzhledem k dosažen ,m a p edpokládanym publikačním
q sledk m se GK rozhodla ponechat finanční prost edky v požadované vyši na rok 2023.

3. Uplat ování pohybovych aktivit a vyskyt sedavého chování u dětí a adolescentri V regionu
Severozápadní Čechy
Řešitel: doc. PaedDr. Ladisl av Bláha, Ph.D.
poŽadovaná částka: l20 000,- navržená částka: l20 000,-

GK konstatovala naplnění cílri prvního roku ešení projektu a doporučuje projekt k financování v plné q ši
p ožadov an;1ich pro st e dk .

4. Úrove p írodovědné gramotnosti l žák prvního a druhého stupně základních škol
Rešitel: Mgr. Petr Kova ík
požadovaná částka: 110 000,- navrŽená částka: 110 000,-

Projekt naplnil deklarované cíle a je p ínosem pro disertační práci ešitele. GK doporučuje projekt kdalšímu
financování v plné v'-Íši požadovanych prost edkri.

5. MoŽnosti a limity podpory Žákťr se sociálním znevyhodněním a p ekonávání nerovností ve vzdělávání
z pohledu učitelri a Žáka základních škol
Řešitel: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
požadovaná částka: l98 000'- navrŽená částka: 178 000,-

GK rozhodla o krácení finančních prost edk o 20 000'- Kč. Tyto prost edky je moŽné v projektu ušet it
v poloŽce stipendií. GK konstatuje, Že projekt je p ínosny pro PF UJEP.

6. obrazné konstrukce v literatu e a diskurzuo literatu e
Řešitel: Mgr. Irena Špačková
poŽadovaná částka: l00 000,- navrŽená částka: 100 000,-

GK konstatovala naplnění cílri prvního roku ešení projektu a doporučuje projekt k financování v plné q7ši
poŽadovanych pro st edkti.

7. ICT jako prost edek komunikace v prostŤedí žáktt mladšího školního věku
Rešitel: Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D.
poŽadovaná částka: 95 000,- navrŽená částka: 95 000,-

Projekt naplnil deklarované cíle a je p ínosem pro PF UJEP. GK doporučuje projekt k dalšímu financování
v plné q ši poŽadovanych prost edk .

8. MoŽnosti využití eyetrackingu a virtuální reality ve sportu a tělesné qichově
Řešitel: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.
poŽadovaná částka: l60 000,- navržená částka: 160 000,-

GK konstatovala naplnění cílri prvního roku ešení projektu a doporučuje projekt k financování v plné v,-Íši
p oŽadovanych pro st edkri.

9 ' MultifaktoriáIní rn-izkum pohybové aktivity, tělesného sloŽení a kvality Života vysokoškolsk1ich
studentri - pilotní studie
Řešitel: Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.
požadovaná částka: l05 000,- navrŽenáčástka: pŘpoČasNĚ UKoNČtr

Po zvážení všech p ipomínek jednotlir,ych členri a po detailním prostudováni PZ dospěla GK k závěru, Že
driležité dílčí indikátory realizace projektu (zajištění qizkumného souboru, mě ení atd.) byly jiŽ v prvním roce
dosaženy. Pro hlavní ešitelku bude nyní dťrležité zajistit zdroj financování pro publikaci. Pro tyto pot eby
doporučuje GK využit interních grant PF UJEP vyhlášenych v následujícím období. GK rozhodla projekt
p edčasně ukončit.



4. P edseda komise PhDr. Štefan Balk , Ph.D. poda1 návrh na stanovení po adí hodnocen1ich projektri
doporučen; ch k financování.

Hlasování:
Hlasovalo 8
Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

GK p ijala navržené po adí projektri.

GK PF UJEP v roce 2023 rozdělila mezi nové a pokračující projekty celkem 1 855 537,_ Kč.

5. P edseda komise PhDr. Štefan Balk ' Ph.D. v závěrujednání poděkoval všem členrim komise a referentce
Radce Ryglové za jejichpráciv posledních čty ech letech a rozloučil se s nimi.

Zapsala: Radka Ryglová
V Ustí n. L. 9. 2.2023


