
 

Příloha č. 5 
 
 

SGS 2016 - Slovní vyhodnocení přínosu studentských projektů 
 
 
Ostravská univerzita 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 2016: 
 
d) údaje o druhu a počtu výsledků předaných do informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací 
 
 
Ostravská univerzita bude předkládat celkem - RIVu                           322 výsledků  
 
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU                                           69 výsledků 
(J – články v odborném periodiku, B – odborné knihy, D – články ve sborníku) 
 
 
z toho Pedagogická fakulta OU                                          40 výsledků 
(J- články v odborném periodiku, B – odborné knihy, C – kapitoly v knize,  
D – články ve sborníku)  
 
 
z toho Filozofická fakulta OU                                        170 výsledků 
(B - odborné knihy, C - kapitoly v knihách, některé již vyšly, další jsou v tisku) 
   
 
z toho Lékařská fakulta OU                                            6 výsledků 
(J - články v odborném periodiku, D – články ve sborníku) 
   
 
z toho Fakulta sociálních studií OU                                            7 výsledků 
(J – články v odb. periodiku) 
 
 
z toho Fakulta umění OU                                            1 výsledek 
(B – odborné knihy)  
 
 
z toho Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, ÚVAFM                  29 výsledků 
(D - články ve sborníku)  
  



 

 
 
e) údaje o počtu disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou 
prostředků na specifický vysokoškolský výzkum 
  
 
Celkový počet disertačních (příp. diplomových) prací za Ostravskou univerzitu  
                                               146 (62 disertačních prací, 84 diplomových prací)  
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU               13 (7 disertačních prací, 6 diplomových prací)   
 
z toho Pedagogická fakulta OU                  50 (6 disertačních prací, 44 diplomových prací) 
 
z toho Filozofická fakulta OU                   64 (39 disertačních prací, 25 diplomových prací) 
 
z toho Lékařská fakulta OU                             9 (6 disertačních prací, 3 diplomové  práce) 
 
z toho Fakulta sociálních studií OU                 4 (3 disertační práce, 1 diplomová práce) 
 
z toho Fakulta umění OU                                   1 (0 disertační práce, 1 diplomová práce) 
 
z toho Centrum excelence IT4I, ÚVAFM         5 (1 disertační práce, 4 diplomové práce) 
 
 
 
f) příklady excelence dosažené s využitím podpory 
 
Filozofická fakulta OU 
 
Jako příklad excelentních a zvláště významných počinů studentek a studentů, které vznikly v 
rámci SGS 2016 lze např. uvést studie zaslané k otištění do časopisů zařazených ve 
světových databázích, např. Tereza ČAPANDOVÁ, What will become of textile factories? 
Dying cultural heritage of textile industry in Austrian Silesia, odesláno redakci Past & Present  
či Varga, Jakub: „Teorie pravdy v tzv. středním komentáři Waltera Burleyho k Aristotelovu 
Perihermeneias“. Zasláno do recenzního řízení v časopise Studia Theologica;  apod. S 
výrazným zapojením studentů pak vznikala kupříkladu kolektivní monografie Andrea 
KOZLOVÁ – Martina ŠIMÍKOVÁ (eds.), Kreativní město. Kapitoly o proměnách 
středoevropských měst v průběhu staletí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
g) údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory 
 
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta pořádala jednu studentskou vědeckou konferenci, 
která byly konána s využitím podpory na specifický vysokoškolský výzkum. 
 
Název konference:  VI. Studentská vědecká konference LF OU v Ostravě 
 
Datum konání:  3. května 2016 
 
Místo konání:  areál Lékařské fakulty OU v Ostravě, Syllabova 19, Ostrava 3 – 

Zábřeh, budova INLEK 
 
Počet účastníků:  50 přednášejících studentů z 5 tuzemských a 3 zahraničních 

univerzit, aby zde prezentovali výsledky vlastní vědecko-výzkumné 
činnosti. 

 
Tematické zaměření konference:  
 
Studenti prezentovali v 5 následujících sekcích:  
 
1) Medicínský výzkum, 
2) Ošetřovatelství – bakalářský studijní program, 
3) Ošetřovatelství – navazující magisterský studijní program, doktorský studijní program, 
4) Ochrana veřejného zdraví, Zdravotnický záchranář, Intenzivní péče, 
5) Ostatní (Zdravotní laborant, Radiologický asistent, Fyzioterapie, Ergoterapie…). 
 
Za své výkony byli na základě odborné úrovně zpracování zvoleného tématu, úrovně 
prezentace a originality zvoleného tématu vyhodnoceni a odměněni jak mimořádným 
stipendiem, tak věcnými cenami. 
 
Cíl konference:  
Konference byla určena pro prezentaci výsledků vlastních vědeckovýzkumných aktivit 
studentů nejen lékařských, ale i zdravotnických studijních oborů. 
 
Výstup konference:  sborník 
 
Celkové náklady konference: 204.393,- Kč 
z toho bylo hrazeno ze specifického VŠ výzkumu:  122.000,- Kč 
 


