
Zapis z jednani Grantove rady UJEP ze dne 11. 11, 2014 

Pritomni: doc. Brtnova-Cepickova, prof. Capkova, dr. Dian, doc. Janos, prof. Jilkova, dr. 
Kynstova, Mgr. Pokorna, dr. Polanecky, doc. St'astny, dr. Tomicek 

Program: 
1. Zmeny ve studentskych grantech v roce 2014 
2. Studentska vedecka konference 2015 
3. Cerpani studentskych grantu 
4. Navrh na udeleni odmen 

ad 1. Zmeny ve studentskych grantech v roce 2014 
Clenove Grantove rady U J E P obdrzeli pfed zasedanim zapisy z jednani Grantovych komisi 
fakult, ktere projednavaly zmeny ve studentskych grantech za rok 2014. 
Problemy se objevily v zadostech o zmeny v i'esitelskych tymech - v nekterych grantech jsou 
cleny fesitelskeho tymu studenti bakalafskych programu, ackoli, jednim z pravidel 
specifickeho vyzkumu je, ze cleny fesitelskeho tymu mohou byt pouze studenti doktorskeho 
nebo magisterskeho studijniho programu. 
Prof. Jilkova upozornila, ze studenti bakalafskych programu nemohou byt fesiteli tymu a je 
nutne dodrzet pomer studenti a zamestnanci - akademicti pracovnici. Clenum Grantove rady 
bylo doporuceno opetovne zkontrolovat slozeni fakultnlch fesitelskych tymu. 
Vgrantu prof. Vrablikove bylo naflzeno provedeni zmen v cerpani osobnich nakladu tak, aby 
byl dodrzen min. podil 60ti% stipendil pro studenty. 
Ostatnl projednavane zmeny byly Grantovou radou schvaleny. 

ad 2. Studentska vedecka konference 2015 
Studentska vedecka konference se bude konat v pondeli 2, 2. 2015, die harmonogramu 
akademickeho roku U J E P . 
Grantova rada se dohodia, ze S V K bude mft opet 2 sekce: 

a) humanitni a spolecensko-vednl 
b) pfirodovedna a technicka. 

Prof. Jilkova vyzvala, aby kazdy z prodekanu jmenoval 1-2 zastupce zfakulty do komise 
SVK. 
T: do 30.11.2014 

ad 3, Cerpani studentskych grantu 
A. Pokorna pfipomnela povinnost fesitelu studentskych grantu vycerpat veskere 
prosti^edky grantu do ucetni uzaverky mesice listopadu. Pote bude die ucetni sestavy 
zkontrolovana spravnost cerpani jednotlivych grantu. 



ad 4. Navrh na udeleni odmen 

Grantova rada schvalila udeleni odmeny z T A 15 clenum Grantove rady a pracovnicim 
oddeleni vedy. Clenove Grantove rady - prodekani pro vedu - maji za kazdou fakuitu 
k dispozici 13 000 Kc (vcetne pojisteni) pro navrh odmeny 1 - 2 pracovnikum fakulty, ktefl se 
podileji na zajisteni studentske grantove souteze na U J E P . Prodekani nahlasi jmena (vc. os. 
cisIa), navrhovane castky odmeny a formu vyplaceni odmeny (DPP nebo odmena) Mgr. 
Pokorne (mailem). 
T: do 20. 11.2014 

Zapsala: Mgr. Andrea Pokorna, ovefila prof. Jifina Jilkova 

Pfiloha: Konsolidovane zapisy Grantovych komisi fakult 

ft 



Grantova rada UJEP dne 11.11. 2014 - Prezencni listina 

doc. PaedDr. Ivana Brtnova-Cepickova, Ph.D. 

prof. RNDr. PavIa Capkova, DrSc. 
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Mgr. Andrea Pokorna 

PhDr. Jaroslav Polanecky, Ph.D. 

doc. Ing. Daniel St'astny, Ph.D. 
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U N I V E R Z I T A J . E . P U R K Y N C V USTf N A D U B E M 

Andrea Pokom^ 
Univerzita J. E. Purkyn6 

odd. v6dy 

V Ust! nad Labem dne 03. 11. 2014 t 

Grantova rada Fakulty um^ni a designu UJEP nezasedala z duvodu, ze k 30.10. 2014 neobdrzela zadn6 
zadosti o zmenach v projektech od jednotlivych navrhovatelu. 

S pozdravem, 

PhDr. Jaroslav Polanecky, Ph.D. 
Prod^kan pro zahraniei a vedu 

Univerzita J. E. Purkyne, Fakulta umeni a designu, Pasteurova 9,400 01 Usti nad Labem, www.fud.uieD.cz, tel. (+420) 475 285 





































Zapis 2 jednanf Grantove komise FZP 

Jednani probehio formou per roilam ve dnech 4. ~ 5. 11. 2014. 

Jednani se zucastnili: doc. Blazkova; doc. Loucka^ doc. Janos, fng. Bruna, ing. Vosatka 

Body jednani: 

1. Projednani zmen pri feseni studentskych grantu ohiasenych k 31. 10. 2014 

K bodu 1; Ve stanovenem terminu podali zadost o zmenu projektu dale uvedeni resitele: 

Prof. Vrabiikova 

Ing, Eiznicova 

Mgr. Hoicova ,. . • 

Mgr. Hoiec 

Ing. Pokorny 

Zadosti tvon prflohu tohoto zapisu. 

Komise neshledaia zavazne nedostatky pri feseni projektu, navrhovane zmeny jsou v souladu 

s pravidly studentske grantove souteze. Komise proto navrzene zmeny schvaluje. 

Zaznam o elektronickem hiasovani: Ve stanovenem terminu se pro vyse uvedeny navrh 

zapisu vysiovili 3 clenove grantove komise^ 2 clenove se nevyjadrili. Zapis je povazovan za 

schvaleny. 

Zapsal: 

Doc. Ing. Pavel Janos, 

6. 11. 2014 



UHlVtHillA J.E PURKYN^ V DSTi NAD imm 

Grantova komise F Z P 

V IJsti nad Labem dne 30.10. 2014 

V e c : Zados t o zmeny v ramci studentskeho g ran tu "Zavislost geomorfoiogickeho 
vyvoje fi5ni n i v y na plosne distribuci kontaminantu v nivnich sedimentech" 

Obrac in i se na vas, ve smyslu smeniice U J P T c. 3/201 L se zadosti o /menu ve slozeni 
fesitelskeho tymu a schvaleni upravy rozpo^tu s ohlcdem na navyscni fmancnich 
prostfedku. 

Zntena fesitelskeho tymu 
Studentka N i k o l a V a d i n o v a uspesne ukonci la studium k 3.6.2014 a od cervence j i z 
neni tedy soucasti tymu. Zadam o zafazcni novych studentu. ktefi se pine ci castecne 
od jara 2014 v ramci svych d ip lomovych praci podi lej i na reseni tohoto projektu. 
Pfehled studentu j e uveden v tabulce, nove zafazeni student! j sou uvedeni tucne: 

Siozens studentu 

Ing. kucie Majerova 4.r. Ph.D.; Ekologie a ochiana prostfedi. obor Environmenialnf analyticka 
chemie 

Be. Lukas Pk^tnarek 3.r. nMgr. : Ekologie a ochrana prostfedi. obor Revitaiizace krajiny 

Be. Stepanka Tumova 3.r. nMgr.: Ekologie a ochrana prostfedi, obor Odpadove hospodafstvi 

Be. Eva Siaba 2.r. nMgr. : Ekologie a ochrana prostfedi. obor Revitaiizace krajiny 

Be. Miehaeia Rakocyova 2.r. nMgr. : Ekologie a ochrana prostfedi- obor Revitaiizace krajiny 

Be. Mjartin Sikora ; 2.r. uMgr. : Ekologie a ochrana prostfedi, obor Revitaiizace krajiny 

Be. Zaneta Stojaspalova I 2.r. uMgr. : Ekologie a ochrana prostfedi. obor Odpadovc hospodafstvi 

Be. Petr Ooskaf 2.r. nMgr.: Ekologie a ochrana prostfedi. obor Revitaiizace krajiny 

Be. Petr Pavias 2.r. nMgr.: Ekologie a ochrana prostfedi. obor Revitaiizace krajiny 

Financ^ni prostfedky (stipendia) planovana pro rok 2014 j sou a i dale budou rozdeleny 
die prace na projektu. 

Uprava rozpoctu 
Pro rok 2014 j sem zadala o 199 tis. K c . Rozpocet m i by l navysen o 20 l i s . K c , ktere 
jsem rozdeli la die nasledujici tabulky. B y l y navySeny cestovni naklady (o 14 l is , K c ) , z 
nich byla hrazena ca-ste^ne zahranicni sluzebni cesla na konferenci E G U 2014 ve 
V i d n i V Rakousku (27.4.-.3.5.2014). V y b r a n i studenti se telo konlercnce lake 
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zucastnili osobne a prezentovali zde ve forme postem vys ledky sve prace v rarnci 
projektu. 
Zbytek pf idelenych prostfedku (6 tis K d ) b y l pfesunut do p o l o z k y ostatni pro nakup 
drobneho spotrebniho materialu. 

„ [pLivodni 

Stipendia: 60 000 Kc 

navvsenf 

Cestovni 
naklady: 15 000 Kc 

90 000 Kc 
Ostatni: 

24 000 Kc 

29 000 Kc 
90 000 Kc 

0 000 Kc 16 000 Kc 
C E I . . K E M 199 000 Kc 219 000 Kc 

Celkovy objem prostfedku na fesenf grantu se nemcni . 

Pfedem dekuji za vyf izen i . 

Ing. Jitka Eiznicova, Ph.D 
hiavnf fesitel projektu 
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UmVERZITA J . E , PUHKYHS V USTi NAD LA8&M 

[ 

Grantova komise F / J * 
* doc. Ing. Pavel Janos, C S c . 

Ust i nad l . .alvin 30. K), 2014 

i 
i Vec: Oznameni Grantove komisi fakuity c presunu fmancnich prostfedku 

mezi rozpoctovymi poioikami grantoveho projektu „Umlty blodlverzity 
V kulturni antropogenizovane krajine" 

Ve smyslu cl. 6, odst. 5, Smernice rektora 6. 3/2011, Studentska 
grantova sout^z. bych chteia pozadat o pfesun financnich prostfedku v rarnci 

I rozpoctovych polozek, kdy nevycerpane finance na cestovni naklady 
I (rozpoctova polozka d)) budou presunuty do rozpociovG polozky b) 

materJalove naklady. 
i Tyto zmeny v cerpanf budou podrobne uvedeny v zaverecne (prubezne) 

zprav^ projektu. 

Pfedem dekuji za vyfiieni. 

Mgr. Diana Holcova. Ph.D. 

faKUfia ^ivotnino prosireai 
Kraiova vysina 3132/7. 400 96 Osti nad Laaern 

tei: +420 475 284 195 
fax: •iAVi) 475 284 158 

e-Inaii diana.holcova ^- ujep.o? 
web' wwvv'.ujep.cz 



(Grantova koniise F Z F 
d o c i i i g . F , Janos, C S c , 

Vec: Oznameri i o pre.suoii fmancnich pros l fedki i i i i e / i roxpoetovyrrii po lozkami IC^A 

2014 „Efekl:ivit.a vybranycti opafrens v od i rane ohrozenych a v/ ik 'nyc! i dmlm 

organismu'* 

V prubehu rcscjif projektu dosk> k dj-obiiym /nienain \-rozpoctovych poio/kaci) projekln. 
C i s lka 15 Us, K c , urcena na slu/by, byla do soucasne doby \yccrpana cca /. i /3 . Nevyuziic 
2/3 financj budou. ro/dek^ay aa navysenf ostatn/cb lieinvesticnfch nakiadu a k navyscni 
pok>zky cestovneho. 

F'redem dekuji za kladnt: vyrizeiu'tohoto oznameui. 

/:M6.< ..... 
M Ik.>].cc 
V l k i a . L . . 3 0 . 10. 2014 



IIMIVERZITA J . E. P U R K Y M F V OSTf HAD lABEM Faki i l ta Z F l ; i i i \ ' e r / i ty J , E . Pnrk>-ne \ mat l.-Awm 
Ing. R icha rd Fokorny , IMS. - asisterit K F V 

Kraiova vysina 7. 400 96 Usl i nad i.abeni 
tel: 475284127, 777 064 551. e-niai!: richard4X)koniy V/ajjep.c/. 

Vec: Oznanieni o pfesuiui l"mmi(mith prostfedku 
L-SU Had Lahcrn 

Pro: Cjrajilova koniisc i 'ZP pro studeulske grant)- IGA 20.10.2014 

Ve .smyslu s m e r n i c e UJEP c 3/20! 1 .Sfiiiienisku {^ranfova soitte^ l/nh'crzHv J. /•'. l^nrkvnc 
V IJsa nad Lubenr\l 6. bod 5 oznamuji pfesun tlnancni'ch prostredku grantu c. 1/2014 
Jchru}]<)^icky zaznam v mladych kenozoickych sedimentech h'landu" v n a s J e d L t i i C i nodobe: 

Pro rok 2014 jsem zadal o 225 tis. K c s tint., ze polozkovy rozpocet me! v}padat nasledovnc; 

Osohni naklady vc. stipendih 35000 K c (z loho: mzdove naklady: 4000 K c . C O N : 10000 K c . 
stipendia: 21000 KcK 

Viateridlove naklady: 50000 K c 
Naklady mi sUtzhy: 65000 K c 
Ceslovnindklady: 75000 K c (z loho: iuzcniskc ccstovne: 10000 K c . zahram"cni 

ccstovne: 65000 Kc) 

V prubehu reseni grantu beheju roku b\o n̂ 'eba ucinlt presun mezi jednotHvynu poiozkami do 
teto podoby: 

Osohni naklady vc. silpcndii: 35000 Kc (z toho: mzdove naklady: 4000 K c . O O N : 10000 K c , 
stipendia: 21000 Kc) , 

hialenalove naklady: 55000 K c 
Naklady ncrsMbv: 5000 Kc 
("csfovni naklady: 130000 K c (z toho: tuzemske ccstovne: 5000 K c . zahranicni 

ccstovne: 125000 K c j 

Zdsivudnen!: 

Die c l . 6, bod 5 smernice U J E P c 3/2011 neni aiozne pnn'adct zmeny v poiozcc ..Osobm 
naklady, la tedy zustava \ puvodnt podobe. 

Materialove naklady bylv navyseny o 5 tis. zduvodu poli'eby nakoupcni k\al i tni t :h 
pracoN'iu'ch pomucck a v y b a v c i i i pro narocne klimatiekc podminky belicju terenm'ch praci na 
Islandu. 

Zahranicni ccstovne byio navyscno o 60 lis. z duvodu vyssich cen za pronajem autoniobiln p,a 
Islandu. Naopak tuzemsk.e cesloviie bylo snfzeno o 5 tis. 

Naklady na sluzby byl\  snizcTiy o 60 tis., ncboi' veskei'e potrebne analyzy vzorku budou 
provadeny az v pffsiim roce. 

Za pfijeti meho oznameui predem dekuji. 

bvz. R. Fokonsv / 



Informace o projektu IGA ANTROPOPEDOLOGIE v teinu,praxi a vyuce 

Se studenty bylo projednano plneni praci na Iga projektu v r. 2014. 

Resitele : 
Studenti: 
Z puvodniho pracovniho kolektivu Kotouz, Cermak v dusledku ukonceni 
studia zmena 

Soucasny stav: 
Kotouz, Bestova 
Pedogogove: 
Vrablikova, Rehof 

Cerpani fmancnich prostfedku: k 29.10. 

Die informaci bylo vycerpano:42.tis Kc 

Pfedpoklad cerpani do konce roku: 
Polozka: Kc 

material, knihy 8.500 
Cestovne tuzemsko 10.000 (Rehof, Vrablikova) 
Ostatni sluzby 8. 000 (rozbory Bestova-VUHU) 
Odmeny studentum 10.000 (Bestova, Kotouz) 
Odmena fesitelum 10.000 (Rehof, Vrablikova -2x 5000) 

Celkem 46.500 



ulllvERzlTA J. E. PUB[Yilř v ÚsTÍ ilrD uBEil

Zápis z jednání grantové komise PF' UJEP per rollam ze dne 17. 10. 2014

členové komise:
doc. PaedDr' Ivana Brtnová - Čepičková, Mgr' Jana Pavlíková, M.A., Ph.D., Mgr. Jří Koten, Ph.D.,
PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D.,M.B.A., Mgr. Jan Janovec, Ph.D., doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D.' Mgr.
Štefan Balkó, Ph.D., PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D', Mgr. Lukáš Círus, Mgr. Miroslav Hašek' PhĎr.
Dagmar Zetenkov á, Ph.D.,

Předmět jednání:
Schválení požadovaných změn v projektech SGS v roce2014

V průběhu roku 20i4 byla Grantová komise požádánao schválení celkem 20 zmén
v projektech SGS řešených na PF, které se |ýkaly změn v čerpání finančních prostředků a změn
v řešitelských ýmech.

Grantová komise PF UJEP posoudila a hlasovala o navrhovaných změnách per rollam.
Hlasování se zúěastnilo 10 z ll členů komise (pro dlouhodobou nepřítomnost se hlasování nezúěastnil
doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D.).

SEZNAM PoŽADovANÝcrr ZMňN:

- Foneticko-akustické a grafologické koreláty extraverze a introverze osobnosti
mluvčích - pisatelů
Rešitel: PhDr. Ilona Balkó' Ph.D.
Změnave složení řešitelského {ýmu
Změna v ěerpání rozpoětu projektu

- Interaktivní počítačový program pro výuku češtiny jako cizího jazyka
Rešitel: Mgr. Michala Bartošová
Změna ve složení řešitelského {ýmu
Změna v čerpání rozpočtu projektu

- Intuitivní pedagogická pojetí expertů v oblasti qÍtvarného umění.
Rešitel: doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Změna v čerpání rozpočtu projektu

- Využití 3D modelace anavazujících technologií v přípravě pedagogů sekundámí a
terciální úrovně v zdělání
Řešitel: Mgr. Jitka Kratochvílová' Ph.D.
Změna ve složení řešitelského týmu
Změna v čerpání rozpočtu projektu

- Základy slovotvomé paradigmatiky sloves
Rešitel: doc' Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.
Změna v čerpání rozpočtu projektu

-,/.' .4
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PouŽívané metakognitivní strategie žékttpátýchtříd ve specifické doméně čtení
Řešitel: Mgr. Jaroslav Říčan
Změna v ěerpání rozpočtu projektu

Fenomenologická pedagogika a uměn
Rešitel: Mgr. Sárka Slaninová
Změna v čerpání rozpočtu projektu

Analýzadiagnostických a výchovných metod aplikovaných v rámci morálního
formování jedince se závůnou socializační odchylkouv zaŤízeních náhradní
výchovné péče
Rešitel: PhDr. Amošt Smolík, Ph.D.
Změna ve složení řešitelského ýmu

Moderní média v literární vÝchově
Řešitel: Mgr. Tomáš Suk
Změna ve složení řešitelského lianu
Změnav čerpání rozpočtu projektu

- Analýza strategií pedagogů a školy oblasti komplexní podpory Žáků se sociálním
zneqýhodněním v České republice a ve Slovenske repůblióe 

_

Rešitel: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Změnave složení řešitelského týmu

- Cesta k profesi učitele _ reflexe a sebereflexe profesních kompetencí studentů
učitelství primární školy
Řešitel: doc. PhDr' Renata Šikulová, Ph.D.
Změnave složení řešitelského |ýmu
Změna v čerpání rozpočtu projektu

_ sole rodiny v pedagogických souvislostech _ regionální pohled
Rešitel: doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Změna ve složení řešitelského tymu
Změna v ěerpání rozpočtu projektu

- MoŽnosti implementace inkluzivní edukace
Řešitel: Mgr. Ladislav Zilcher
Zménave složení řešitelského tymu
Změna v čerpání rozpočtu projektu

Všech l0 per rollam hlasující ělenů Grantové komise se jednohlasně shodlo na schválení předložených
změn.

VšechnypředloženézměnybylyGKPFUJEPschváleny.

.Ž--/
doc. PaedDr. Ivana Brtriív á : "6 

epiěková, Ph.D.

Zap.s ala: Radka Rygl ová
V Ustí n.L. 17. |0' 2014

předsedkyně komise



uillvEnŽlTÁ J' t' PURXYl{ř v UsTl t{ÁD tAB!n'!

Grantová komise PF UJEP
Grantová rada UJEP

Dne: 15.8.2014

Věc. Žádost o změny v grantovém projektu sGS 43202 15 0002 0't:
Fonetické a grafoIogické koreIáty extraverze a introverze mluvčích -
pisatelŮ

1. Změna v řešitelském týmu:
3, ,,Zádáme o umoŽnění změny v řeŠitelském kolektivu SGS. Důvodem je fakt,
Že dvě studentky, které se doposud podílely na řeŠení projektu, jsou ve fázi
ukončení studia (magisterského - J' Rybolová a doktorského - M.
Bartošová) a od následujícího akademického roku jiŽ nebudou studentkami
PF UJEP' Navrhuji proto doplnění týmu těmito studentkami: Alena
Nováková (studentka učiteiství pro 1'st. ZŠ + anglický jazyk, P11034),
Aneta Lenhardtová (studentka učitelství pro 1. st. Žs + speciální
pedagog|ka, P110257), Jiřina RůŽičková (studentka učitelství pro střední
školy - jednooborová čeština, P 13645) a Alena Lhotová (studentka
učitelství pro střední školy - jednooborová čeština, P 13 641). Jmenované
studentky jsou s projektem seznámeny a se spoluprací souhlasí.

2. Změna v rozdělení přidělené částky v oddÍlu Služby (celková
částka 35 000 Kč'- převod):

Vzhledem k tomu, Že se v průběhu plnění projektu naskytla příleŽitost
zahraniční cesty související s řešením projektu a že v oddílu služby jsme
počítali s částkou 35 000 Kč' která nebude vyčerpána, žádáme o
převedení části oddílu SluŽby ve výši 22.000 Kč na úhradu cestovného
s ubytováním a převedení částky 3000 Kč na oddíl Mzdy (včetně odvodů).

Nový rozpočet oddílu sluŽby 35 000 Kč po změně.
a) tisk: 10 000 Kč
b) cestovné (původně 0 Kč), po změně. 22 000 Kč
c) mzdy + 3 000 (původně 22 000 Kč)' po změně: 25 000 Kč (včetně

odvodů)

PhDr. llona Balkó, Ph.D.

Za řešitelský kolektiv



lJt{íYER?lÍÁ J' €. řugl{YHÉ v ÚsTí íÁB lAeEx

Grantová komise PF UJEP
Grantová rada UJEP

20. srpna 2014

Věc: Žádost o změnu v grantovém projektu lGA:
lnteraktivní počítačový program pro výuky češtiny pro cizince
(řešitelé: Mgr. Michala Bartošová, PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.)

Vážená Grantová komise PF UJEP,

z důvodů rozvázání pracovního poměru doc. Marie Hádkové, a tím i jejího odstoupenÍ
z realizačního týmu projektu, žádáme o možnost rozšířit řešitelský tým o studentku
bohemistiky Univerzity J. E. Purkyně Sabinu Pakandlovou.
V důsledku tohoto bychom zároveň rádi přesunuli finanční prostředky ve výši 20 ooo,-
Kč určené původně na cestovní náklady na stipendium zmíněné studentce'

Předem Vám děkujeme za posouzení žádosti.

Za řešitelský kolektiv

Bq

/ka aú,an?J fr'at/'aě"r'la,
Mgr. Michala Bartošová
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Grantová komise PF UJEP

Věc: Žádost o změny v projektu SGS

Název projektu: lntuitivní pedagogická pojetíexpertů v oblasti
výtvarného umění
Hlavní řešitelka doc. Jitka Géringová, Ph.D'

Vzhledem k tomu, Žebyla celková částka na řešení projektu sníŽena o
120.000, muselijsme celý projekt finančně přestrukturovat. Nejedná se
tedy o Žádost o přesun poloŽek, ale o dodatečné odsouhlasenítzv.
dalších nákladů. Pro projekt jsme počítali s vyuŽitím dataprojektoru
v majetku KVK, bohuŽel, po prázdninách se 2 dataprojektory porouchaly.
Zádáme tedy o moŽnost nakoupit 1 dataprojektor (do výše 13.oooKč),
ktený budeme vyuŽívat v našem projektu (velkoplošná projekce pro
reflexi natočeného materiálu a práci se střihem). Dále v projektu zbyde
menšísuma ve výši cca 2.000Kč (výše závisí na ceně projektoru),
kterou bychom chtěli využít pro nákup kancelářského materiálu.

Předem děkujeme za vyřízení Žádosti
Za řešitelský tým

Doc.Jitka GérÍngová, Ph.D.
V Ustí nad Labem 29.09.2014

1#

í)

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta

katedra výtvarné kultury
Stará 92

4oo 96 Ústí nad Labem
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oddělení pro vědu a tvůrčí Činnost
PF UJEP

Zádám o změnu V rozpočtu 2. roku řeŠení projektu VyuŽití 3D modelace a navazujícÍch technologií
v přípravě pedagogů sekundárnÍ a terciárnÍ úrovně vzdělávání. Navrhujeme tyto změny V oblašti
nákupu hmotného majetku a sluŽeb.

1) Dlouhodobý majetek:
Zde bylo plánováno zakoupení stropního závěsného systému a reflektorů'
Celkem za 29'500,-Kč'
Změna'
Zakoupíme tzv' 3D tuŽky (technologická novinka v této oblasti - vhodné pro práci ve ŠkolnÍm
kolektivu).

2) KrátkodobÝ maietek:
ZdeŽádáme o změny v poloŽkách nákupu kancelářského materiálu a odborné literatury.
Celkem 12'500,-Kč.
Změna:
Zakoupíme speciálnÍ potřeby a nástroje pro práci s 3D tuŽkami (podloŽky, pinzety a dalšÍ
specializované nástroje a pomůcky).

3) SIuŽby:
Zde využijeme z plánovaných 30.000,-Kč pouze 11.000,-Kč na přípravu tiskových podkladů,
dotazníků a dalŠích tiskových podkladů. Z důvodů změny v (přidání nové tóchnologie do
výzkumu) odloŽíme vydání metodické příručky pro pedagogy aŽ na třetí rok projektu.
Za zbylých 19.000,- Kč nakoupÍme opět potřebná 3D pera a dalŠí potřeby pro propojení
techniky a zasít'ování techniky a úložný box na 3D tiskárnu usnadňujÍcíjejÍ převoz.

odůvodnění změn:
Průtahy prostorového řeŠení katedry výtvarné kultury. Stále fungujeme v provizoriu a Čekáme na nové
odpovídajÍcí prostory (kam bychom např. jiŽ nainstalovali závěsné systémy atd').
Technologie v oblasti 3D modelace se V posledním roce dynamicky rozvijí novým směrem (oblast 3D
tuŽek)' který povaŽujeme za vhodnějŠí pro vyuŽití ve Školní praxi. Práce s 3'D tuŽkou nám umoŽní
ověřit si hypotézy s větŠím počtem respondentů (ŽákŮ Zš a SŠ)' Jedná se o původně doplňkovou
technologii 3D tiskáren^, která.1e nyní vyuŽívána pro své jednoduŠŠí ovládání, rychlost a finanční
dostupnost. To jsou i důvody důleŽité pro výuku. S 3D tuŽkou můŽe pracovat celá št<upina studentů -kaŽdý má moŽnost pracovat samostatně se svým nástrojem. Zatímco technologie 3D tiskáren je
náročná jak finančně tak prostorově tak i časově (studenti se u zařízení musí stridát a jednotlivé tisŘy
jsou Časově velmi náročné)' Zdá se nám ideálnÍ dále ve výzkumu pracovat s 3D pery a 3D tiskárnú
pouŽívat jako doplnění projektu'
Celkem zakoupÍme 14 kusů tuŽek včetně nutných potřeb a doplňků pro prácis nimi.
oblast mzdových nákladŮ zůstává beze změn.

Žaaam o tyto personální změny v řešitelském týmu:

1) UkončenÍ působení těchto studentů: Mgr. Petr Zoufalý (Kvk PF UJEP),
Bc. Petr Kalous (Kvk pF UJEP),
Mgr. Antonie Kalousová (Kvk PF UJEP).

2) RozŠíření týmu o studenty: MgA. Eva Štefanová (Kvk PF UJEP),
Mgr. Hana Pejčochová (Kvk PF UJEP),
Kateřina Zajíeová (Kvk PF UJEP).

SGS UJEP:

ŘeŠitel:
ČÍslo střediska:

VyuŽití 3D modelace a navazujících technologií v přÍpravě pedagogů sekundární
a terciární Úrovně vzdělávání.
Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D.
43210'1500030'1

\
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' ' ' ' ' ' ' ..

Jitfta Kratochvílová, Ph'D.
výtvárne kultury PF UJEP

Mgr
Katedra

V Ústí nad Labem dne 25" g.2014
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Grantová komise PF UJEP
České mládeŽe 8

400 96 Ústí nad Labem

Yážená Grantová komise PF,

prosím o následující přesun financí (pro rok 2014) mezi poloŽkami v rámci našeho
projektu SGS Základy slovotvorné paradigmatiky s/oyes (hlavní řešitel: doc. Mitter,

tříletý projekt 2014 _ 2016):

Z poloŽky SluŽby (kopírování apod' - původně 2 0o0 Kč) převést 1 000 Kč do
poloŽky Drobný hmotný majetek (původně 30 000 Kč, po převodu 31 oo0 Kč).

Děkuji za vyřízení Žádosti.

S pozdravem
rfu,-6-

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

hlavní řešitel projektu

katedra bohemistiky PF

V Ustí nad Labem dne 26. září2014
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Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

Ústí nad Labem 23.g.2014

Žádost o změnu v čerpání finančních prostředků v rámci grantu SGS s názvem

Používané metakognitivní strategie žáků pátych tříd ve specifické doméně čtení
(číslo střediska: 43201 15 0004 01)

Řešitelé: Mgr. Jaroslav Říčan, Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Doc. PaedDr. PavelDoulík, PhD.

Yážení členové grantové komise,
žáďáme o přesun finančních prostředků v projektu:

1. pÍi pořízení odborné literatury bylo ušetřeno 7 .106 Kč a finanční prostředky piánované na
režii pracoviště - 16.000 Kč nebyly vyčerpany. Těchto 23 106 Kč převádíme na spotřební
materiál z důvodu zvýšeného nároku na tisk (tisk nástrojů souvisejících s probíhajícím Vý-
zkumem, kter"ý výstí ve vznik monografie).

2. Nečerpané finanční prostředky za konferenční poplatrcr\ 1.800 Kč, překlad 10.000 Kč a tis-
kórnu 20.000 Kč, celkem 31 800 Kč do položky sluŽby nanáklady spjaté s vyhotovením a
tiskem monografie, jejíž vydání nebylo v prvním roce projektu plánováno.

3. Zdůvodu vyššího nároku na proškolené studentky realizující výzkum zároveř'l žádwn o
přesun finančních zdrojů zpoložky cestovttí výlohy 5.000 Kč do položky stipendia studen-

tů.

Veškeré změnyjsou primárně způsobenyfinančními nároky souvisejícími s probíhajícimvýzku-
mem a následným vyhotovením monografie, tedy podnikem, který zprvu nebyl v záměru.

Děkujeme za pochopetí avyŤízeni žádostl

Mgr. Jaroslav Říčan

V

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta

Hoření i3,400 96 Ustí nad Labem
em ail : j aroslav.rican@ujep. cz

web: www.ujep.cz
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Grantová komise PF UJEP

Věc: Žádost o změnu v rozpočtu v grantovém projektu scs UJEP

Název grantu: Fenomenologická pedagogika a umění (číslo střediska: 4321015ooo2o1)

Řešitelka: MgA' Šárka Slaninová, spoluřešitel Mgr. Martin Nitsche, Ph.D'

Z důvodu ušetřených prostředků z cestovného, určených na uhrazení původně plánované cesty do
zahraničíza účelem aktivní účasti na konferenci (Dubrovník), kam jsem nejela z organizačních důvodů
(chorvatská strana nevypsala CALL FoR PAPERs) se náhradou zúčastním mezinárodníkonference
Siovenského fiiozofického zcjruženia ,,Racionálne a iracionálne" na Slovensku. Protože nevyčerpám
všechny prostředky původně určené na uhrazení nákladů spojených s cestou do Dubrovníku (12 000
Kč), žádám tímto o možnost využitízbylých prostředků na vyplacení stipendia. Tuto částku však
nedovedu k dnešnímu dnispecifikovat, protože konference na Slovensku se koná až začátkem října.

V Ústínad Labem dne -€ Ť . ? - "zÚ4 v
Podpis 

----eČ Á-*"/"<* / 9"1onrrr4.1o/
{ 
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Grantová komise PF UJEP
Čs. mládeže 8
4OO 96 tjstí nad Labem

Yážené členky aváženi členové Grantové komise Pedagogické fakulty UJEP,

dovolujeme si obrátit se na vás se zdvořilou žádosti o možnost realizace změn v řešeném
projektu Analýza diagnosticlrych a výchovných metod aplikovaných v rámci morálního

formování jedince se závažnou socializační odchylkou v zařízeních náhradní výchovné péče.

Navrhované ztněny se týkají úpravy složení řešitelského týmu.

Navrhované změnv ve složení řešitelského týmu:

Řešitelský tým by byl nově doplněn o:

Bc. Kláru Latislavovou
SP -N 7505 _ Vychovatelství
So * 7505T02I - Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce QrIMgr.-1.ročník)

Předem Vám velmi děkujeme zakladné vyŤízeni naší žádosti.

V hluboké úctě

PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.
Katedra pedagogiky PF UJEP

Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Katedra pedagogiky PF UJEP
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Tomáš Suk
České mládeŽe 8

4oo 96 Ústí nad Labe
toms.suk@gmail.com

Grantová komise PF
České mládeže 8
4oo 96 Ústí nad Labem

Žádost o změnu v projektu č. Moderní média v literární výchově

Vážení členové grantové komise,

žádám o níže uvedené změny v projektu Moderní média v literární výchově

1. Změna řešitelského týmu

Zapojení studentky Jozefíny Eichlerové (3. roč. Jo, studijní program 875o7) do výzkumné části
projektu.

2.Zména rozpočtu

Převod 48L7,- Kč z položky hmotné nóklady do položky mzdo' Tento převod není zaviněn
řešitelským týmem, ale chybou v Účtárně. Dne 25. 6. 2oI4 byl dán příkaz k vyplacení částky
13600,- Kč Mgr. Janu Tlustému, Ph'D. Y doklodu o proplacení je uvedeno, že tato částka je včetně
povinných odvodů. Suma však byla pochopena jako základ a následně z ní byly odvody vypočteny'
Celkové plnění v rámci poloŽky mzda tedy bylo I84I7,- Kč. Poměr mezi stipendii a odměnami
nebyl překročen.

Tomáš Suk /l
řešitel projektu /:/

-->

w

V Ústí nad Labem 30.9' 201'4
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VáŽerré čle"lkr' a r'áŽení členové Grantclr'é komise Pedagogické Í-akulty tJ.II]P.

dol'oluji si tlbrátit se tla r'ás se zdvoři1oLr Žádostí o moŽnost realizace zntěn r' i'eŠenétn pro.iektu

,4nul{,ztt .x't'ttlagií pt't'lugtlgti u škcll v oblasti komplexní podpory žúht .t(, 'srlt'itilrtínt
:ncl'íhot.|n. ttítlt l'("a,skc: republice a l'a Sloyenské rcpub1ic'c. Nar'rhované změn-l se týkají
úprar'r slo, ení řeŠitelsltého týmtr'

Navrhor'arré změnl' r'e složení řešitelského tvmu:

Z c1ůvodu r končetli stuclia svou činnost v projektu ukončili:

Bc. l,udmila Kovářor'á
SP - N750:, - Vychor''atelství
SO 750_5 l'0]1 - Vr'clrol'atelství pro speciálně pedagogické institrrce (NMgr. - 2. ročník)
Zu'zana Ž:tkor'á
SP - M7_5()] - [-ičitelství pro základní školy So
SO - 75()3 1]] l-]čitclstr,ípro l. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (Mgr. - 5. ročník)
Bc. Monika lJaueror'á
SP - N750'; - Vyclror''atelství
SO 750.5 l-021 - Vr'chol'atelství pro speciálně pedagogické institLrce (NMgr. - 2' roČník)
Krrteřina !'uchá
SP - M75()] - l jčitelslr Í pro základní Škol"v So
SO - 7503 13] l]čite lst'l'ípro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (Mgr. - 5. ročník)

Řcšitelský ij'rrr b1 b1,l nově doplněn o následr'rjící stuc1entky:

[ng. Lenklr Novákor'á
SP - N750 -Vycholatclství
So 750_5 l'021 - Vr'chor''atelství pro speciálně pedagogické institLrce (NMgr' - 2. ročník)
Bc. Nela Iiužičková
SP - N750:, - \'yclror'atelství
S() - 7_5()5 l021 - V1,chrlr'irtelství pro speciálně pedagogické institLrce (NMgr' - 2. roČník)
Bc. N{irosl ar'a Rzrmpasor'á
SP -N750 - Vycholatclství
SO 7_505 l'()2l - Vr.'chovatelství pro speciálně pedagogické instituce (NMgr. - 2' ročrrik)
l}c. Barbo,"a Pelesná
SP - N750 - Vyclrovatelství
SO - 75t)_5 l02l - Vt'chor,'atelství pro speciálně pedagogické instittrce (NMgr. - 2. ročník)
Bc. Klára l,atislavor'á
SP - N750 -\'vchor,'atclství
S() 75t)5 i'0]1 - V1'chovatelství pro speciálně pedagogické instituce (NMgr. _ 1' rclčník)



Bc. Jana (iargošol'á
SP - N750 - Vychor,'atelství
So - 7_505 l'021 - Vychovatelství pro speciálně pedagogické irrstituce (NMgr. - l. ročník)
Bc. Pavla |'ejšová
SP - N750:' - Vychor''atelství
So - 7505 t'021 - Vychovatelství pro speciálně pedagogické institr-rce (NMgr. - ]. ročník)
Bc. Petra l{elclová
SP - N750 - Vychor''atclství
So - 7505 l'02l - Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce (NMgr. - 2. ročník)

Kole-uyně l{anrpasová a Pelesná se zapojily do realizace výzkurnných aktivit jiŽ od konce
srpna 201-tr

Předem Viirn r"eltlli děkLrji za kladné vyŤízení mé Žádosti.

V ťrctě

{"r- *-*4.'--.-.--._
Mgr' Zdeněk Svoboda. Ph.D.
Katedra pedagogik,v PF UJEP



UťlvERalT^ J. E. řuBl{YllĚ v ÚsTf íAD L*BEIÚ

Grantová komise PF UJEP

odd. vědy a výzkumu PF
Ceské mládeŽe 8
Ústí nad Labem

re

V ÚstÍ nad Labem 29. g' 2014

Zádost o změnu V projektu scs

Název projektu: Cesta k profesi učitele - reflexe a sebereflexe profesních
kompetencí studentů učitelství primární Školy

Řešitel: Šikulová' Renata, doc., PhDr.' Ph.D.

Žadame o změnu v řešitelském týmu projektu. Změna se dotýká studentské
Části týmu:

. studentka Lucie Marešová (Učitelství 1. st. ZŠ) ukončila studium' Na
její místo nastoupila studentka Michaela Pokorná (magisterský stupeň
studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1.
st. ZS).

. studentka Markéta KeŽovská (Učitelství 1. stupně ZŠ - speciální
pedagogika) po dohodě s řeŠitelem projektu ukončila práci v týmu
(diplomová práce s jiným zadáním a tématem) - od nového
akademického roku 2014 - 2015.

Za řešitelský tým
- 

,4'
oo" ,n ,rt^ku{utovbrpn o.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1,400 96 Ústí nad Labem

tel: +420 475 282 156
email : renata.sikulova@ujep.cz

web: www.ujep.cz
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Grantová komise PF UJEP

odd. vědy a výzkumu PF
České mládeŽe B

Ústí nad Labem

s

V Ústí nad Labem 14. 1o.2014

Zádost o změnu V projektu scs

Název projektu: Cesta k profesi učitele - reflexe a sebereflexe profesních
kompetencí studentů učitelství primární Školy

Řešitel: Šikulová' Renata, doc., PhDr., Ph'D.

Zádáme o schválení moŽnosti uhradit sociální a zdravotní pojištění ve výŠi
7 438,18 Kč (tj. 35,42o/o z vyplacených odměn akademických pracovníků)
z jiné kapitoly rozpočtu (kap. SluŽby).
Tato částka nenaruší poměr čerpání osobních nákladů akademických
pracovníků a studentŮ (a0:60)'

Za řešitelský tým
Á-/

doc. PhDr. Re,r1ata Šit<.úlóva, prr.o

Univerzita J. E' Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1, 4oo 96 Ústí nad Labem

tel. +420 475 282 156
em ail:ren ata.siku lova@ujep. cz

web: www.ujep.cz
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oddělení pro Vědu PF UJEP
Grantová komise PF UJEP

České mládeŽe B
40O 96 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 25.9.20'14

l ffi ť\ťt{z'íi i!;"'i

Tirzť "{i I i::'?:'* /;.! i'i Í,..á 1'i;1 í,lí I' sš\.ii] i': i 7 z',?''í liě

Vážená grantová komise,
žádám
A. o personální změnu týmu: Daniela Spěšná ukončila navazující studium Učitelství pro ll. stupeň ZŠ

a byla nahrazena (únor 2o14) studentkou ].. ročníku navazujícího studia Učitelství pro Zš Annou
Havelkovou a doplněna (září 20I| studentkou 3' ročníku Učitelství pro 1. st. ZŠ Terezou
Hledíkovou;

B. vnitřní přeskupení položek čerpání grantu SGA v race 20t4 - viz tabulka níže, a to zejména
z důvodů:

r rozšíření řešitelského týmu z jedné stucientky na dvě: navýšení stipendií z položky
konfei'enční a pubIikační náklady,

r přenesení větší části terénních šetření do gesce rrbou studentek: ponížení cestovních
výdajů pedagoga ve prospěch navýšení kancelářského a drobného majetku,

r většího využití tuzenrských konferencÍ než konferencí zahraničních: ponížení konferenčních
nákladů ve prospěch stipendií za terénní sběr dat a jejich výpočetní předzpracování.

I
doc. l.'.ris.'/elena Vomáčková, CSp!
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Univerzita J. E' Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13,400 96 Ústí nad Labem

tel: +420 475 282 167
+420 724 006 295

email: helena.vomackova@ujep.cz

Položka rozpočtu
Schválený rozpočet

(prosinec 2013)
odhadované změny

(záíí zota)
osobnínákladv Stipendia 1"5.000 Stipendia 26.000

Materiálové náklady
Spotřebnímateriál 0 Spotřební materiál 8.750

Dlouhodobý drobný majetek 23.000 Dlouhodobý drobný majetek 23.000

Náklady na služby

Konferenční a publikační náklady
22.000

Konferenční a publikační náklady
11.000

Recenze a překlady 1.2.500 Recenze a překlady 12.500

Doplňkové náklady
Cestovnívýlohy 11.000 Cestovní výlohy 2.250

Úhrn ž 83.500 E 83.500
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Grantová komise PF
Grantová Rada UJEP

Ustí nad Labem 24' 9' 2014

Žádost o změnu v čerpánífinančních prostředků

MoŽnosti implementace inkluzivní edukace - řešitel: Mgr. Ladislav Zilcher

Yžňení členové grantové komise,
žádáme o přesun finančních prostředků zpoložek cestovní ýlohy (15 tis. Kč), Vydaní mo-

nografie (15 tis. Kč), celkem 30 tis. Kč, do poloŽky dlobný materiál a ostatní služby. Na tuto po_

loŽku bylo původně plánováno 5 tis. Kč, ale skutečné náklady činí 35 tis. Kč. Výše uvedené pro-

středky jsme nevyčerpali z důvodu nižších nríkladů na cestovné a tisku monografie. Celkové navý_

šení položky ostatní služby a drobný materiáI bude činit 30 tis. Kč.
Změny v projektu jsou primárně z důvodu nadhodnocení cestovních q'loh a ceny tisku. Bylo oče-
káváno zapoěítání amortizace Za pÍovoz sluŽebního yozlJ, coŽ se u zaměstnanců KPG PF UJEP
nefakturuje. Naopak značně naýšen byl rozpočet pro drobný materiál a ostatní služby, nebot'ne-
bylo kalkulováno s nutností nákupu veškerého materiálu (papíry' nosiče, tonery do tiskárny a ko-
pírky apod.) z projektu, nikoliv zftnancí katedry.

Dále žáďáme o převod zpoložky Vydání monografie (10 tis. Kč) do poloŽky Stipendia.
Celkové navýšení položky Stipendia bude činit 10 tis. Kč. Důvodem je nutnost využití více studen-

tů pro realízaci cíleného ýzkumného šetření. Celkoý objern položky Stipendia bude 70 tis. Kč.
Vzhledem k ukončení studia části řešitelského týmu žádáme o jeho změnu a rozšíření.

Finální verze studentské části řeŠitelského ýmu je: KeŽovská Markéta (Učitelství pro 1. st. ZŠ se
spec. Ped.), Čeřovská Zuzana (Učitelství pro 1. st. ZŠ S€ spec. Ped.), Bc. Martina Rybínová (Vy-
chovatelství pro speciálně pedagogické instituce), Bc. Veronika Novotná (Vychovatelství pro spe-
ciálně pedagogické instituce) a Bc' Ludrnila Dubinská (Učitelství českého jazyka a literatury pro 2.

stupeň ZŠ a SŠ).

Děkujeme za pochop ení a vyÍízení žádosti.

Mgr. Ladi

Univerzita J. E' Purkyně v Ústí nad
Pedagogická

Hoření 13, 4oo 96 Ústí nac
email: ladislav.zilche






