Zápis z jednání
Komise pro studentské granty jmenované podle směrnice rektorky č. 8/2009
Jednání proběhlo dne 10.2.2010
Účastníci jednání: doc. Houžvička, prof. Mádl, doc. Loučka, ing. Neruda, doc.
Pavlík, dr. Polanecký, prof. Říha, doc. Velímský
Omluven: Komise pro studentské granty (dále jen komise) byla seznámena se závěrečnými
zprávami o řešení grantů udělených pro rok 2009 a vyslechla informaci
jednotlivých řešitelů o průběhu řešení. Komise uznala omluvu dr. Hasila, který se
jednání nemohl zúčastnit. V případě hodnocení grantu dr. Hasila se komise řídila
jeho předloženou závěrečnou zprávou. Seznam grantů, jejichž závěrečné zprávy
byly předloženy komisi k projednání, je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu. Komise konstatovala, že
u všech grantů bylo dosaženo deklarovaných cílů a finanční prostředky
byly vynaloženy v souladu s podaným návrhem.
Komise vyjádřila své stanovisko, že studentské granty úspěšně napomohly práci
doktorandů a byly významnou podporou jejich vědecko výzkumné činnosti.
Komise doporučuje rektorce, aby rozhodla o ukončení studentských grantů jako
grantů splněných ve smyslu směrnice rektorky č.8/2009.

Zapsal: doc. Loučka

Příloha č. 1 k Zápisu z jednání Komise pro studentské granty ze dne 10.2.2010
Seznam studentských grantů schválených pro rok 2009, jejichž závěrečné zprávy
byly projednávány.

Hlavní řešitel
Mgr. Pavel Petrus
Mgr. Jaroslava Čečrdlová
Dr. Jiří Hasil
Mgr. Jan Krejčí
Mgr. Zuzana Safrtalová
Mgr. Stanislava Klečáková
MgA. Martin Kuriš
Mgr. Vilém Zábranský
Mgr. Petr Bruna
Mgr. Pavel Černý

Název projektu
Diblokové kopolymery v nanopattern slitech
Petr Zenkl. Jeden z tvůrců československé
demokracie
Interkulturní aspekty ovládání systému českého
jazyka u cizinců.
Simulační studie konfirmačního chování
lineárních modelových polymerů ve vodném
prostředí
Renesanční odívání měšťanských elit v zemích
Koruny české
Ženská kriminalita na přelomu 19. a 20 století
Baryk (kniha pohádek) – knižní vydání třech
autorských pohádek
Vstupování měšťanů do měst pražských v první
polovině 17. století
Vliv magnetického pole ve vícerozměrných
modelech plazmatu
Study of plasma-surface interactions in chemically
active plasma

Tis. Kč
15
10
35
15
16
30
46
15
40
20

