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Příloha č. 2 
 
 

 
SGS 2011 - 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 2011: 
 
 
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 - RIVu                                   160 výsledků  
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU    58 výsledků  
(články, odborné knihy, kolektivní monografie apod.) 
z toho Pedagogická fakulta OU   33 výsledků 
(odborné články, monografie, kapitoly v monografii, příspěvek do rec. časopisu)  
z toho Filozofická fakulta OU   61 výsledků 
(články, odborné knihy, kolektivní monografie apod., některé již vyšly, další jsou v tisku)   
z toho Fakulta sociálních studií OU     3 výsledky 
(články, monografie)  
z toho Lékařská fakulta OU     5 výsledků 
(odborné články) 
 
 
 OU - Fakulta umění bude překládat výsledek studentského projektu do RUVu  1 výsledek 
(jedná se o film) 
 
 
2. počet disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou prostředků 
na specifický vysokoškolský výzkum 
  
Celkový počet disertačních (příp. diplomových) prací za Ostravskou univerzitu  
                                                       159 (62 disertačních prací, 97 diplomových prací)  
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU                  67 (18 disertačních prací, 49 diplomových prací)   
z toho Pedagogická fakulta OU                        38  (8 disertačních prácí, 30 diplomových prací) 
z toho Filozofická fakulta OU                           47 (31 disertačních prací, 16 diplomových prací) 
z toho Fakulta sociálních studií OU                  3  (2 disertační práce, 1 diplomová práce) 
z toho Lékařská fakulta OU                                3  (3 disertační práce) 
z toho Fakulta umění 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 SGS4/PřF/2011 
SVK OU 2011 - 3. místo Jana Hasalová s článkem Faktory ovlivňující zavedení konceptu 
codevelopment v nových cílových zemích: Case study Irská republika.  
 
Projekt SGS9/PřF/2011  
SVOČ 2011 Ústí nad Labem - 3.místo Monika Havelková s článkem A geometric analysis of 
dynamical systems with singular Lagrangians. 
 
Pedagogická fakulta OU 
 
Projekt SGS8/PDF/2011 
Bylo zrealizováno dvanáct jednotlivých konferenčních aktivit (prezenčních i korespondenčních na 
třech domácích mezinárodních konferenčních jednáních na PdF UK v Praze a UJEP v Ústí nad 
Labem). V současnosti je v tisku šestnáct odborných textů vážících se na tuto aktivitu (v České 
republice a na Slovensku). Tři z nich byli na základě svých mimořádně úspěšných konferenčních 
vystoupení vyzváni k další širší doktorské spolupráci (mj. s prof. PhDr. Belo Felixem, CSc. z UMB v 
Banské Bystrici, šéfredaktorem časopisu Múzy v škole). Tři z doktorandů podnikli krátkodobé 
badatelské pobyty ve vybraných odborných pracovištích – v Muzeu české hudby, v pražských 
knihovnách a archivech a na UK v Praze. 
 
Byla připravena a realizována měsíční webová doktorská vědecká konference v oboru hudební 
teorie a pedagogika. Do přiděleného webového rozhraní bylo přihlášeno třicet pět odborných 
studií doktorských studentů z České a Slovenské republiky (z toho 15 z KHv PdF OU). 
 
Byl připraven a vydán mezinárodní webový sborník z výše popsané konference. Jde o mimořádné 
výroční doktorské číslo (č. 1 2011). Sborník byl vydán v říjnu 2011 byl odborně recenzován dvěma 
nezávislými odborníku (prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr. z FF UK v Praze a Doc. PhDr. 
Ivanou Ašenbrenerovou, Ph.D. z UJEP v Ústí nad Labem).  
 
Projekt SGS9/PDF/2011  
Příspěvky přednesené na mezinárodních konferencích: 
• mezinárodní vědecká konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, UP 
Olomouc, sborník z konference v tisku.   
• příspěvek Čtenářské deníky a četba žáků základních škol, vědecká konferenci Čitateľ a knižnice 
v ére digitalizácie, pořádaná Inštitútom slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálných 
študií FF Prešovské univerzity (září 2011); sborník z konference v tisku.   
• příspěvek Proměny doporučené četby žáků základních škol, vědecká konference Fenomén 
premeny v umení pre deti a mládež Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PF Prešovské 
univerzity (říjen 2011). 
 
Další publikační aktivity:  
• studie Zúžený prostor chlapeckého čtenářství zpracovaná pro kolektivní monografii členů 
katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU.  
 
 



Filozofická fakulta OU 
Z podpory SGS projektů se v roce 2011 podařilo vydat unikátní knihu Martina Jemelky a kol. 
Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části 
Ostravy, která zahajuje dlouhodobě koncipovaný výzkum fenoménu dělnických kolonií.  Projekt 
SGS  umožnil studentům katedry historie podílet se významně  na X. sjezdu českých historiků 
(Ostrava, 14 .– 16. 9. 2011), na němž zorganizovali samostatnou konfrenční sekci.  Dále tato 
podora umožnila vznik metodologicky novátorského sborníku Problematika dělnictva v 19. a  20. 
století I. Bilance a výhledy studia. (Ostrava 2011). V rámci projektu SGS byly – jako výsledek 
spolupráce studentů a pedagogů na katedře anglistiky – vydány dokonce dvě, tématicky příbuzné 
kolektivní monografie:  Co-membership and co-operation: Interpersonal discourse strategies 
within communities of practice (2011) a Power and persuasion: Interpersonal discourse strategies 
in the public domain (2011). Do tisku je rovněž připravena publikace Prostor města. Texty a 
obrazy, interdisciplinrně koncipovaná práce, která je výsledkem úsilí zejména pedagogů a 
studentů  katedry české literatury a literární vědy. 
 
Lékařská fakulta OU 
 
Projekt SGS2/LF/2011 
Prezentace na těchto kongresech, konferencích a seminářích: 

 Světový kongres IFSO, Hamburg 
 Kongres obezitologie a bariatrie, Ostrava 
 Mezinárodní osteologický kongres, Hradec Králové 
 IX. Slovenské obezitologické dni, Vyhne, Slovensko 
 Konference společnosti Agel pro praktické lékaře, Ostrava 

 
Projekt SGS4/LF/2011 
Prezentace na konferenci: 

 9. medzinárodná vedecká konferenci. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve. 
Martin. 

 Odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. Praha. 
 

 


