Zapis z jednani Grantove rady ze dne 11. 12. 2012

Pritomni:

dr. Bartak, doc. Brtnova-Cepickova, prof. Capkova, Ing. Dian, doc. Janos, dr.
Jelinek, prof. Jilkova, Mgr. Pokorna, dr. Polanecky, dr. Tomicek

Predsedove Grantovych komisi fakult pfedlozili konsolidovane zapisy z jednani Grantovych
komisi o zmenach ve studentskych grantech v roce 2012.
Konsolidovane zapisy Grantovych komisi jsou pPllohou tohoto zapisu.

Clenove Grantove rady konstatovali, ze nemaji zadne pfipominky k pfedlozenym navrhum
na zmeny, ani ke studentske grantove soutezi obecne.

Dalsi zasedani Grantove rady U J E P se uskutecni dne 12. 3. od 8:30 hod.

Pfiloha
Konsolidovane zapisy zjednani Grantovych komisi fakult

Zapsala: Andrea Pokorna
Schvalila: prof. Jilkova

Zasedani Grantove rady UJEP dne 11.12. 2012
Prezencni listina
PhDr. Miroslav Bartak, Ph.D.
doc. PaedDr. Ivana Brtnova-Cepickova, Ph.D.
prof. RNDr. PavIa Capkova, DrSc.
Ing. Milan Dian, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Janos, C S c .
Mgr. Marek Jelinek, Ph.D.
prof. Ing. Jifina Jilkova, C S c .
Mgr. Andrea Pokorna
PhDr. Jaroslav Polanecky, Ph.D.
Mgr. David Tomfcek, Ph.D.

V

UNIVERZITA J . E. PURKYN£ V OSTi NAD LABEM

prof. Ing. Jifina Jilkova, CSc.
prorektorka pro vedu a dalsi tvurci cinnost
Univerzita J. E. Purkyne

Vec: konsolidovany zapis z jednani Grantove komise FF UJEP za rok 2012

Vazena pani prorektorko,
zasilam konsolidovany zapis z jednam' Grantove komise FF UJEP v roce 2012. Jeho
soucasti jsou:
-

dodatek k zapisu z jednani Grantove komise FF UJEP dne 6. 11. 2012
zapis z jednani Grantove komise FF UJEP dne 6. 11. 2012

Mgr. DaVid Tomicek, Ph.D.
Prodekan pro vedu a zahranichi vztahy FF UJEP

UNIVERZITA J. E. PURKYNE V OSTf NAD LABEM
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Dodatek k zapisu ze zasedani Grantove komise Filozoficke fakulty UJEP
zedne 6.11.2012 1!
Dodatek obsahuje korekce puvodnich zaveru Grantove komise FF UJEP v zaiezitostech projektu doc.
IHavlidka a dr. Tomldka (1c; Id), jez se tykajici se pfesunu v kapitole „provoznl naklady projektu". Na
naslednem zasedani Grantovd rady UJEP 13. 11. 2012 bylo konstatov^no, ze presuny z/do kapitoly
„doplhkove nMady" je mozne provost, pokud se tyto netykaji prostredku na mzdy a stipendia.
Jelikoz
tomu tak v uvedenych pfipadech neni, komise vyslovuje formou per rollam s uvedenymi pi'esuny
souhlas.
HIasovani per rollam ke dni 11. 12. 2012:
souhlasi:
Mgr. Hana Bergerova, Dr.
doc. PhDr. Michaela Hruba, Ph.D.
doc. PhDr. Kristina Kaiserova, C S c .
Mgr. Martin Nitsche, P h . D .
Mgr. David TomiCek, Ph.D.
Mgr. Martin Vesely, Ph.D.
Doc. PhDr. Renata Cornejo, P h . D .
nevviadfil se:
Mgr. Daniel Kroupa, P h . D .

PROGRAIVI:
1c)
F^eSitel: Mgr. David Tomieek, Ph.D.
N^zev grantu: Normy, disciplinace a sociaini praxe ve vyvoji spolefcnosti od pofc^tku novovfeku do 19.
stoleti.
Pozadavek:
castka (v kc):
z kapitoly:
do kapitoly:
Cestovne
Hmotny a nehmotny majetek
926
4
Provozni naklady projektu
Hmotny a nehmotny majetek
24
Ueelovy fond na rok 2012
Hmotny a nehmotny majetek
10 797
Ucelovy fond na rok 2012
Sluzby
Oduvodnfeni: V kapitole Hmotny a nehmotny majetek doslo k pfecerpani, nebot' pfedevSim cena
zahranicnich publikaci byla vy§§i, nez fesitel pfedpokladal. V kapitole cestovne a provozni naklady
projektu naopak doslo k usporam. Prostfedky z UCeloveho fondu na rok 2012 (nevyCerpane
prostfedky z roku 2011) feSitel pl^nuje pfesunout (az na uvedene 4 K6) do kapitoly sluzby.
Vyjadi'eni komise: Grantova komise vyslovila v souladu s 61. 6 pHsluSne sm^rnice souhlas
s uvedenymi presuny.

Id)
fteSitel: doc. Ing, Ales Havlicek, PhD.
Nazev grantu: Lidska prava: d§jinne koncepce a systematicky vyklad.
Pozadavek:
z kapitoly:
do kapitoly:
Hmotny a nehmotny majetek
Cestovne
5 000
Provozni naklady projektu
Cestovne
5 000

castka (v kc):

1

Oduvodn^ni: V prub§hu fe§eni grantu narostly neoCekavane (zpozdeni vlaku v zahraniCi) a
jednorazove naklady v kapitole cestovne.
Vyjadfeni komise: Grantova komise vyslovila v souladu s 61. 6 pfislu§ne sm^rnice souhlas
s uvedenymi pfesuny

M g r i D a v i d TomiCek, Ph.D.
Pfedseda G r ^ t o v e komise F F U J E P

Zapsala: Mgr. M.Koumarova
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UNIVERZITA J. E. PURKYNE V OSTf NAD LABEM

Zapis ze zasedani Grantove l<omise Filozoficlte faltulty UJEP
zedne 6.11.2012
Pfitomni:
Mgr. Hana Bergerova, Dr.
doc. PhDr. Michaela Hruba, Ph.D.
doc. PhDr. Kristina Kaiserova, C S c .
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
Mgr. David Tonni6ek, Ph.D.
Mgr. Martin Vesely, Ph.D.
Doc. PhDr. Renata Cornejo, Ph.D.
Omiuveni:
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
PROGRAIVI:
1. Projednani zadosti o zm6nu v projektech v projektech S G S reaiizovanych na F F U J E P v roce 2012
2. Ruzne
Pfedseda komise dr. TomiCek uvital pfitomne a konstatoval, ze G K F F U J E P se sesIa v po6tu sedmi
denu. Je tedy usna§enischopna die platne smernice rektora c. 3/2011, ktera vyzaduje pfitomnost
dvou tfetin d e n u (61. 3, bodu 6).
Dr. TomiCek seznamil pfitomne s programem zasedani G K F F U J E P . 2^dny z 6lenu nevznesi podnSt
k rozSifeni 6i zmeng programu.
1.

Projednani zadosti o zmenu v projektech SGS reaiizovanych na FF UJEP v roce 2012.

1a)
Dr. Tomi6ek pfedlozil Grantove komisi F F U J E P celkem 5 zadosti o zm§nu a konstatoval, ze
vsechny splftuji formaini n^lezitosti.
fte§itel: PhDr. Martin Simsa, Ph.D.
Nazev grantu: Ceska praktick^ filosofie
Pozadavek:
z kapitoly:
Cestovne
Sluzby

castka (v kc):

do kapitoly:
24 000

Oduvodn§ni: naklady na organizaci konference v Pisku (fijen 2012) vzhledem k vy§§imu poCtu
ucastniku narostly a je potfeba je pokryt usporou v jine kapitole.
Vyjadreni komise: Grantova komise vyslovila v souladu s 61. 6, bod 5 pfislu§n6 sm§rnice souhlas
s pfesunem 24 000 K6 z polozky cestovne do polozky sluzby.
lb)
F^eSitel: Mgr. Martin Vesely, Ph.D.
Nazev grantu: Misto a pam§t'; promeny spole6nosti v letech 1938-1958
Pozadavek:
z kapitoly:
do kapitoly:
Hmotny a nehmotny majetek
Cestovne
10 000

castka (v kc):

Oduvodn6ni: fe§itel konstatoval uspokojivy stav pramenne heuristiky, jehoz bylo dosazeno jiz
V pfedchozich letech. Zahranicni badatelske cesty do archivu v tomto roce fe§eni jiz v mife planovane
potfebne nebyly; na rozdil od recentnich zahranicnich publikaci.
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Vyj^dfeni komise: Grantova komise vyslovila v souladu s 61. 7, bod 5 pffsluSn^ smfernice souhlas
s pfesunem 10 000 K6 z polozky cestovne do polozky hmotny a nehmotny majetek.
1c)
fteSitel: Mgr. David Tomi6ek, Ph.D.
Nazev grantu: Normy, disciplinace a sociaini praxe ve vyvoji spole6nosti od po6atku novoveku do 19.
stoleti.
Pozadavek:
z kapitoly:
do kapitoly:
castka (v kc):
Hmotny a nehmotny majetek
Cestovne
926
Hmotny a nehmotny majetek
4
Provozni naklady projektu
U6elovy fond na rok 2012
Hmotny a nehmotny majetek
24
U6elovy fond na rok 2012
10 797
Sluzby
Oduvodn^ni: V kapitole Hmotny a nehmotny majetek do§lo k pfe6erpani, nebot' pfedev§im cena
zahrani6nich publikaci byla vyssi, nez fesitel pfedpokladal. V kapitole cestovne a provozni naklady
projektu naopak do§lo k usporam. Prostfedky z U6eloveho fondu na rok 2012 (nevy6erpane
prostfedky z roku 2011) fesitel planuje pfesunout (az na uvedene 4 K6) do kapitoly sluzby.
Vyj^dfeni komise: Grantova komise vyslovila souhlas s zadosti vyjma pfesunu 4 K6 z polozky
provozni naklady do polozky naklady na hmotny a nehmotny majetek. V tomto bod6 vyslovila
nesouhias z duvodu mozne kolize s bodem 5 6lanku 6 pfislu§ne sm6rnice.
1d)
fteSitel: doc. Ing. Ale§ Havlicek, PhD.
Nazev grantu: Lidska prava: dejinne koncepce a systematicky vyklad.
Pozadavek:
z kapitoly:
do kapitoly:
Hmotny a nehmotny majetek
Cestovne
5 000
5 000
Provozni naklady projektu
Cestovne

castka (v kc):

Oduvodneni: V prubfehu fe§eni grantu narostly neo6ekavane (zpozd6ni vlaku v zahrani6i) a
jednorazove naklady v kapitole cestovne.
Vyjadfeni komise: Grantova komise vyslovila souhlas s prvnf 6^sti zadosti (pfesun 5 000 K6 z polozky
hmotny a nehmotny majetek do polozky cestovn§). S druhou 6asti zadosti (pfesun 5 000 Kc z polozky
provozni naklady projektu do polozky cestovne) vyslovila nesouhias z duvodu mozne kolize s bodem 5
6ISnku 6 pfislusne sm§rnice.
1e)
fteSitel: Mgr. Vilem Zabransky, P h D .
Nazev grantu: Referen6ni baze dokumentarnich dat pro vyzkum a prakticke fe§eni problematiky
geomorfologickych hazardu
Pozadavek:
z kapitoly:
do kapitoly:
castka (v kc):
Sluzby
Stipendia studentu
3 000
Sluzby
OON
6 000
Oduvodnfeni: Die min^ni feSitele si mira zapojeni studentu do fe§eni grantu zaslouzi vy§si finan6ni
ocen§ni. Archivni re§er§e souvisejici s fesenim grantu byly vykonany v mife vy§§i, nez fesitel
pfedpokladal.
Vyjadfeni komise: Grantova komise vyslovila v obou bodech zadosti nesouhias z duvodu kolize s
bodem 5 clanku 6 pfislusne smernice.
2.

Ruzne

Do rijzneho nebyl pfedlozen zadny podnfet.
Dr. Tomi6ek zaverem podekoval 6lenum Grantove komise F F U J E P z a u6ast na jednani.
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Pnlohy:
PrezenCni listina zasedani Grantove l<omise F F U J E P

Mgr. Dak/id Tomicek, Pli.D.
;dseda Grantove komise F F U J E P

Zapsala: Mgr. M.Koumarova
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Prezencni listina
Zasedani Grantove komise FF UJEP,
dne 6.11.2012

Clenove Grantove komise FF UJEP

Mgr. Hana Bergerova, Dr.

doc. PhDr. Michaela Hruba, Ph.D.

doc. PhDr. Kristina Kaiserova, CSc.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.

Mgr. David TomiCek, Ph.D.

Mgr. Martin Vesely, Ph.D.

AO

Podpis

Zapis z grantove rady FSE UJEP
Datum konani: 20.11. 2012
Pritomni: doc. Ing. Zdenek Stepanek, CSc, prof. RNDr. Rene Wokoun, CSc,
PhDr. Miroslav Bartak, Ph.D.(tajemnik GR FSE UJEP)
Omiuveni: Doc. PhDr. Pavel Kuchat', CSc.

1. Tajemnik rady Dr. Bartak seznamil pi'itomne s dopisy Ing. Petra HIavacka, Ph.D. ze dne 11.11.
2012, ve kterych navrhuje zmeny v polozkovem a nakladovem cleneni rozpoctu v ramci
t'eseneho internich grantu UJEP c. 45208 15 0002 01 a 45208 15 0003 01 (viz pPiloha).
Upozornil, ze navrhovane zmeny Jsou jiz po internfm terminu, ktery byl stanoven REK UJEP.
2. Pritomni clenove se jednomyslne shodii na doporuceni schvaleni navrhovanych zmen v ramci
rozpoctij internich grantij UJEP c. 45208 15 0002 01 a 45208 15 0003 01.
3. Grantova rada povei'uje tajemnika rady, aby informoval o vysledcich jednani prorektorku
UJEP pro vedeckou a dalsf tvurci cinnost prof. Ing. JiNnu Jilkovou, CSc
4. Uklada tajemnikovy rady, aby upozornil fesitele internich grantu na nutnost dodrzovani
terminu stanovenych REK UJEP.

Zapsal: PhDr. Miroslav Bartak, Ph.D.

Ph'lohy: Prezencni listina
Dopis Ing. HIavacka, Ph.D. Informace o i'eseni grantu a oznameni zmeny
V polozkovem cerpani
Dopis Ing. HIavacka, Ph.D. Informace o feseni grantu a oznamenizmenyv nakladovem
cleneni rozpoctu

Prezencni listina
Grantova rada FSE UJEP, 20.11. 2012

doc. Ing. Zdenek §tepanek, CSc.
prof. RNDr. Rene Wokoun, CSc

^.r:::::::!!^^^^—^^^^

doc. PhDr. Pavel Kuchar, CSc
PhDr. Miroslav Bartak, Ph.D

:::::?^.f::?:if^^^

V Usti nad Labem, 11. 11.2012

Vec: Informace o feseni grantu a oznameni zmeny v polozkoveho cerpani

Informuji Vas, ze v ramci feseni grantu c. 45208 15 0003 01 s nazvem „Vyvojove procesy
V posttransformacnim obdobi v regionech stfedni Evropy z hlediska konceptu tzv.
regionalni odolnosti (regional resilience) a adaptability", byl pfedlozen clanek do redakce
casopisu E+M. Ekonomie a management. Pfipominky z prvni recenze byly do clanku
zapracovany, clanek byl odeslan po upravach do redakce casopisu.
V souvislosti s cerpanim grantu oznamuji, ze bude pfesunuta castka 10.000,- K c z polozky
sluzeb na polozku materialove naklady za ucelem nakupu dat z C S U a drobneho hmotneho
materialu (kancelafsky material, doplnkove vybaveni pro PC).

I.
S pozdravem

Ing. Petr Hlavacek, Ph. D.
Katedra regionalniho a lokalniho rozvoje
FSE UJEP

V Usti nad Labem, 11. 11.2012

Vec: Informace o feseni grantu a oznameni zmeny v nakladovem cleneni rozpoctu

V ramci feseni intemiho grantu c. 45208 15 0002 01 s nazvem „Polarizacni tendence
y socioekonomickem vyvoji regionu v Ceske republice: kriticke zhodnoceni z hlediska
novych konceptu a teorii regionalniho rozvoje", byla v souladu s cili pro druhy rok
pfipravena publikace k tisku, ktera je v soucasnosti pfedlozena Edicni rade fakulty
k rozhodnuti o schvaleni k tisku.
Take byl zpracovan clanek pro Regionalni studia, ktery byl pfedlozen k recenznimu fizeni
V tomto casopisu.
V prubehu feseni grantu byl take v prvnim roce dosazen zapocitatelny vystup podle metodiky
Rady vlady a to pfispevek na mezinarodni konferenci Liberecke ekonomicke forum, ktery jiz
vysel tiskem a je uveden v publikacnich vystupech za lonsky rok. Publikace z daisi
konference, majici za cil byt zafazena do evidence Thompson Reuters, ktere jsem se take
licastnil, v soucasnosti prochazi hodnocenim o zafazeni do teto evidence. Vysledek neni
dosud znam.
Na zaklade Smemice rektora c. 3/2011, CI. 6 bodu 5 oznamuji, ze bude pfesunuta castka
2.925 ,- K c z polozky sluzby a 2.417,- K c z polozky materialove naklady do polozky
doplnkove naklady pro uhradu cestovneho a dalsich doplnkovych nakladu.

S pozdravem

Ing. Petr Hlavacek, Ph. D.
Katedra regionalniho a lokalniho rozvoje
FSE UJEP

Zapis z proiednani Zadosti o zmenu v projektech IGA formou per rollam

Dne 15. 10. 2012 Grantova komise fakulty (FUD) obdrzela Zadost o zmenu v projektu IGA
MgA. Adely Hruskove s nazvem Objekt zajmu. V zadosti fesitelka zada o rozsifeni
fesitelskeho tymu.
Grantova komise fakulty tuto zmenu odsouhlasila.

Dne 21. 10. 2012 Grantova komise fakulty (FUD) obdrzela Zadost o zmenu v projektu IGA
MgA. Jana Krticky s nazvem Dokumentace akcniho umeni - soucasna situace. V zadosti
fesitel zada o zruseni vystavy, ktera mela byt soucasti nasledne konference a ktera je zasadni
soucasti samotneho projektu. Dale zada o pfesunuti prostfedku vyclenenych na dopravu
exponatu na cestovne pro pozvane ucastniky konference.

Grantova komise fakulty obe tyto zmeny jednoznacne zamitla z duvodu poruseni smemice.

V Usti nad Labem dne 12. 11. 2012

PhDr. Jaroslav Polanecky, Ph.D.
pfedseda grantove komise

Vazena pani
Mgr. Andrea Pokorna
Tajemnik SGS UJEP

V U s t i nadLabem 13. 11.2012

Grantova komise F V T M

schvalila formou hlasovani „per roUam" navrzene zmeny

V projektech:

1. Vyzkum vlivu pfeduprav povrchu na bazi nanotechnologii na korozni odolnost
lakovaneho oceloveho plechu (fesitel: Ing. Sylvia Kusmierczak, Ph.D.)

2. Navrh metodiky pro stanoveni soucinitele pf estupu tepla v proudicich kapalinach
(fesitel: Ing. Blanka Skocilasova)

Ing. Milan Dian, Ph.D.
prodekan pro vedu a dalsi tvurci cinnost
FVTM
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Zápis grantové komise PF UJEP o změnách
v projektech IGA UJEP
Přítomni:

doc' PaedDr' Ivana Brtnová
- Čepičková,Mgr. Jana Pavlíková, M.A.,
PhDr' Jana Pyšná' Ph'D', PhDr' tia weáicYn
ťh'D., Mgr. Jan Janovec, Ph.D., doc.
,-r'lg' bug*u. Malinová] rhor. óagm ar Ze1enková.,
|n
P
Jiří Koten, Ph'D, doc. PhDr. Petr rezit''pn.ň'
úgi. iuri.orruu Hus.t, pr'oiltauo-it Fischer'
ii.|.,flT.Ťgr'
V pruběhu června až listopadu 2012 bylo požádáno
celkem o 16 zrrěn v projeL1ech
které se týkaly změnv čerpánífinančnich prostreoni
a změnv resiteislýcn týmech.

IGA UJEP řešených na PF'

SEZNAM PoŽADovANÝcrr zvrĚN'

StimulačníprogÍam k rozvoji tělesné zdatnosti
a motorických dovedností v multikulturní
edúaci
Rešitel Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D' (změna resitelskéhá
rozpočtu)
ýň;
Yletodologické přístupy v teorii interpretace
Rešitel: Mgr. Jří Koten' Ph.D. (změna v plánované
strukturaci finančníchnákladů)
a kvalitativní analýzapohybových aoveanostive
$i19m-aticta

;;;;'"

s."""

Rešitel: Mgr. Štefan Balkó (zminaiesiiemÉtto
'p"ňá""'týmu + změnarozpočtu)
Analýza inspiračních zdrojů- a didaktických
nro$9!t1r
výchova' Náwh aktuáInicn áiaanict;7.i'P.d;g;;;ňt'"r]''rt
p."'r,r-.ařiia

:nT,'**-á

_
_
-

-

o

vzdělávání ve vzdělávacím
se vzdělávací

ilateriálů v souladu

Rešitel: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph'D. (změnařďitelského
týmu + změnarozpočfu)
P*"::^_--.ní obecněčesk1,m komunikátům
u sfu dentů eestiný |rJ cizince
Rtšitel: Mgr. Lenka Pexová (změnarozpočtu)
Možnosti řešení dětských konfliLtů ve školách
Rešitel: PaedDr.
Slavík, Ph.D. (změna řešitelského

Y.|{

tý.mu)

kompetencí u žákůmladšfto stotnitl-o ufu
Rešitel: Mgr. Jan Janovec, Ph.D. (mrěna v čerpání Y "tr".tiírúomotorických dovedností.
nnunJni.t iňsfedku)
Stimulační program k rozvoji tělesné zdatnosti
a motorických jov"anosti v multikultumí
edukaci
Rešitel: Mgr' Dagmar Kubiítová, Ph.D. (dvě změny
u č"{p;"í;'počfu převedení částky
určenéna
překlady do ooN a naýšenírozpočtu)

lo3:o{

Výzkum o životnímstylu studintt streanicn a vysokých
škol Ústeckého kraje se zaměřením na
meužívánídrog.
Rešitel: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc', MPH. (změnav
řešitelském týmu + změnav rozpočtu)

?i'-':tqčnírežimyJ<vartérní mórfogeneze labského ':aori v" ,treaní
-"'" části Českéhostředohoří
Ph.D. (zňěna v řešitelskémtň'j
llš|u'
MoŽnosti řešení dětských
Rešitel: Mgr. Pavel

konfliktii ve školách
Řešitel: PaedDr. Micňal Slavík, pr'o.
iň!'" ve vniřní struktuře rozpočtu)

iT:L'ii:i"J*1?}J;l"i'ffi:fr'?HTi;r#"::"i:y,,:t:''J"*u'puee
Rešitel:

a;e;icrr dopad na hodnotoý

Mgr' Zdeněk Svoboda, Ph.D.(změna v.řešitelském
týmu + změnav rozpočtu)
p9maJk-u o prekoncepcích v liierámí
Yry.:ilí
ýchově.
Rešitel: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. (změna v rozpočtu
- naýšení)
-multiplikátor rozvoje žákůmladšího školního věku "
š"9.P
Rešitel: doc' Ing' Helena Vomáčková' CSc'_(změna
v plánované strukturaci finančních nákladů)
Výzkum o životnímstylu studentu středních a vysok1rch
skoi_Ústecteho kraje zaměřený

na zneuživání

$oe

-

-

Rešitel: prof' MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH. (změna
v rozpočtu - naýšení)
Výzkum o životnímstylu studentů streanich u uyroky.h

$og

stoi úit""teho kraje

zaměŤený

Rešitel: prof' MUDr' Ladislav Pyšný, CSc., MPH. (změnave
vnitřnÍ struktuře rozpočtu)

na meužíváni

Komise vždy projednala jednotlivé změny v projektech IGA UJEP - ať jižper rollam nebo na zasedánikomise.
Všecbny předložeté změny byly komisí schváleny.
doc. PaedDr. Ivana

íá _ Čepičková, Ph.D.
yně komise

Zapsala: doc. PaedDr. Ivana Brbrová - Čepičková, Ph.D.

V Ustí n.L.26.11.2012

Přehled změn v projektech studentské grantové soutěže v roce 2oL2na PřF UJEP
Při řešení projektů Studentské grantové soutěže poŽádali řešiteléo změny v čerpáníprostředků a
složenířešitelských týmů'
Návrhy změn a úprav zaslalitajemniciGrantové komise SGS na fakultě. Tyto návrhy byly dány do
souladu s Pravidly pro poskytování účelovépodpory na specifický vysokoškolský výzkum podle
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na základě 5 7 odst. 5 zákona č.
t3o/zooz Sb., především v bodě b)6 čl. 31 a směrnice rektora č.3lzotl.
Poté byly dány na vědomíGrantové komisi fakulty; komise proti navrženým úpravám nevznesla
Žádné námitky'

Změnv v řešitelských týmech

projektu:
Řešitel:
Zdůvodnění:
Název

Počítačovémetody Ve strukturní analýze
Mgr. PavelČerný, Ph.D.
Dosavadní hlavní řešitel projektu Mgr. Pavel černý, Ph.D. není již ani stálým
pracovníkem PřF UJEP, Žádám o změnu složenířešitelského týmu u tohoto
grantu.

Dosavadní složenířešitelského týmu:

Mgr. Pavel černý, Ph'D' - hlavní řešitel
Mgr. Petr Malinský - spoluřešitel
lng. Stanislav Jakoubek - spoluřešitel
Prof' RNDr. Stanislav Novák, CSc. _ školitel
Nové složenířešitelského týmu:
lng. Stanislav Jakoubek - hlavní řešitel, student
Mgr. Pavel Černý, Ph.D. - spoluřešitel, vědecký pracovník

Mgr. Petr Malinský - spoluřešitel, student
Mgr. Petr Bruna _ spoluřešitel, student
Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc' - školitel

projektu:
Řešitel:
Zdůvodnění:
Název

Hry ve vyučovánímatematice

Mgr. Vlastimil Chytrý
Vzhledem k rozsáhlosti projektu (418 respondentů: žáci sedmých, osmých
devátých tříd základníškoly a vyššíchročníkůstředních škol) Žádám o
rozšíře n í zařazení řešite lské ho kolektivu proje ktu.

a

Dosavadní sloŽení řešitelského týmu:
Mgr. Vlastimil Chytrý
Mgr. Lucie Loukotová

1

- hlavní řešitel
- spoluřešitel

podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastístudentů doktorského nebo magisterského
studijního programu jakoŽto řeŠitelůnebo dalších členůřešitelského týmu na řešenístudentského projektu, na celkových
osobních nákladech nebo rnýdajích (včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých nákladů studentského projektu' činívíce
neŽ 60 %

Lenka Čepeláková - spoluřešitel
Prof. Jiří cíhlář - školitel
Nové složenířešitelského týmu:

Mgr. Vlastimil Chytrý - hlavní řešitel
Mgr. Lucie Loukotová - spoluřešitel
Lenka Čepeláková - spoluřešitel
Prof. Jiří cihlář - školitel
Veroniky Knieová
Lenky Dvořáková
Lenky Valtlová
Romany Weisserová
Změnv v rozpočtu
Název projektu:

Studium nano struktur v amoďních a krystalických materiálech
připravených iontovou implantací

Řešitel:

RNDr. Anna Macková, Ph.D.

Zdůvodnění:

V průběhu řešení projektu se ukázalo, že je třeba řada dodatečných analýz,
které byly prováděny externisty na vŠcHta měly by být hrazeny na dohodu o
acr
cr.

původní
navržená změna

RozPoČET
387 720

Stipendia
odměny

a

odměnv

odvodv

ooN

166 000

72 000

25 503

10 000

r1,42r7

183 000

72 000

25 503

24000

83 2I7

ostatní

387 720

Název projektu:

Mesoskopické modelování poIymerů modifikovaných nanočásticemi

Řešitel:

Mgr. Zbyšek Posel

Zdůvodnění:

Původně plánovaná částka na konferenčnípoplatek spoluřešitele nebyla zcela
vyčerpána z důvodu hrazení jeho části z jiných grantových zdrojů, než je zdroj
sGs.

RoZPočET
původní

navržená změna

Stipendia
odměny

a

odměny

odvody

ooN

ostatn

LL2 000

22700

I 040

0

80 060

7r8 273

22700

8 040

0

73 787

222 800

222 800
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Prof. RNDr.bavla Wkorc, DrSc.
Předseda komise SGS na PřF UJEP
Ústí nad Labem Io. L2. 2oI2

í

