
  Ostravská univerzita v Ostravě • Dvořákova 7 • 701 03  Ostrava    IČ  61988987 • DIČ CZ61988987 
     Česká republika • telefon +420 597 460 184 • fax +420 596 118  219 Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
     www.osu.cz      
 
    
 

   
  

 
 

 
Slovní vyhodnocení přínosu studentských projektů 

 
 

 
Ostravská univerzita v Ostravě v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum podle článku 3, odst. 4 příjemce podpory předává MŠMT slovní 
vyhodnocení přínosu studentských projektů SGS 2010: 
 
 
1. počet výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do 
RIVu (N01 Typ zdroje financování výsledku S= specifický výzkum) 
 
Ostravská univerzita bude předkládat celkem                                               143 výsledků  
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU    66 výsledků  
(články, odborné knihy, kolektivní monografie apod.) 
z toho Pedagogická fakulta OU   20 výsledků 
(odborné články, monografie, kapitoly v monografii, odborné statě, příspěvek do rec. časopisu)  
z toho Filozofická fakulta OU   52 výsledků 
(články, odborné knihy, kolektivní monografie apod., některé jiţ vyšly, další jsou v tisku)   
z toho Fakulta sociálních studií OU     2 výsledky 
(časopisecká studie a monografie)  
z toho Lékařská fakulta OU     3 výsledky 
(odborné články) 
 
 
2. počet disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou prostředků 
na specifický vysokoškolský výzkum 
  
Celkový počet disertačních (příp. diplomových) prací za Ostravskou univerzitu  
                                                       111 (40 disertačních prací, 71 diplomových prací)  
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU                  37 (10 disertačních prací, 27 diplomových prací)   
z toho Pedagogická fakulta OU                        29  ( 1 disertační práce, 28 diplomových prací) 
z toho Filozofická fakulta OU                           40 (27 disertačních prací, 13 diplomových prací) 
z toho Fakulta sociálních studií OU                  4  ( 2 disertační práce, 2 diplomové práce) 
z toho Lékařská fakulta OU                                1  ( 1 diplomová práce) 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. další příklady excelence dosažené s podporou prostředků na specifický 
vysokoškolský výzkum 
 
Ostravská univerzita předkládá příklady excelence s rozdělením dle jednotlivých součástí: 
 
Přírodovědecká fakulta OU 
Projekt SGS20/PřF/2010, jehoţ řešitelkou byla prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. -  na 5th 
International Symposium Advances in Artifical Intelligence and Aplications získal cenu Mladého 
vědce (Young Scientist of 2010 the International Fuzzy Systems Association Distinction) Martin 
Ţáček s článkem "Reasoning in RDFgraphic formal systém with quantifiers". 
 
Pedagogická fakulta OU 
Projekt SGS9/PdF/2010, jehoţ řešitelkou byla Mgr. Taťána Göbelová Ph.D. – 3 studentky se 
zúčastnily mezinárodní konference v panelové diskusi Profesní hodnoty jako východisko evaluace 
učitele. 
Projekt SGS3/PdF/2010, jehoţ řešitelem byla PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D. – 50 ks 
výtisků vzniklé monografie bylo dle rozhodnutí Kolegia děkana PdF OU rezervováno na 
reprezentaci PdF OU. 
 
Filozofická fakulta OU 
Z podpory SGS projektů FF OU se v roce 2010 podařilo vydat např. disertační práci Evy Cieślarové 
v prestiţním německém nakladatelství Peter Lang Verlag (Phraseologismen im Wörterbuch und im 
deutschen und tschechischen Sprachgebrauch. Am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild 
von Mann und Frau. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2010). Dále byl  vydán  oborově 
unikátní komentovaný katalog kramářských a jiných písňových tisků, který vznikal v rámci 
úspěšně dokončené a jiţ obhájené disertace Jakuba Ivánka (Katalog písní o svatých v české 
barokní literatuře, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010). K vynikajícím výkonům patří 
nepochybně sestavení a vydání metodické publikace Prameny k hospodářským a sociálním 
dějinám novověku 2 (eds. M. Myška a A. Zářický, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2010), 
na které se podílel tým akademických pracovníků i doktorandů Centra pro hospodářské a sociální 
dějiny a která je velmi pozitivně hodnocena odbornou veřejností. V r. 2010 byl člen stejného týmu 
Martin Jemelka za práci o ostravských dělnických koloniích odměněn nejvyšším českým 
vyznamenáním pro mladé historiky, Cenou Josefa Pekaře. Vendula Zajíčková, jejíţ disertační 
práce byla v rámci SGS 2010 rovněţ úspěšně dokončena a jiţ obhájena, získala na mezinárodní 
konferenci AV ČR Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu (28.–29. 4. 2010) 
hlavní cenu Vladimíra Macury v kategorii doktorandů. 
 
Lékařská fakulta OU 
Projekt SGS1/FZS/2010 - prezentace parciálních výsledků výzkumu realizovaného v rámci projektu  
v roce 2010 vzbudily mimořádný zájem na celorepublikovém Bariatrickém workshopu 
(10.11.2010), ale i Fyziologických dnech (9.-11.2.2011, Bratislava). Potvrzením kvality výzkumu i 
dosavadních výsledků je nabídka vědecké spolupráce ze strany UK v Bratislavě. K dalším 
výstupům mimo jiné patří i účast na těchto akcích: Bariatrický workshop, 87. Fyziologické dny, 
Global Public Health Issues 2011, Ostrava, Evropský kongres IFSO, Hamburg, Mezinárodní 
kongres SMOS, Hradec Králové, Videosurgery¨. 


