
 

Příloha č. 5 

 
 

SGS 2017 - 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 2017: 
 
d) údaje o druhu a počtu výsledků předaných do informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací 
 
 
Ostravská univerzita bude předkládat celkem - RIVu                           343 výsledků  
 
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU                                           61 výsledků 
(J – články v odborném periodiku, B – odborné knihy, D – články ve sborníku) 
 
 
z toho Pedagogická fakulta OU                                          50 výsledků 
(J- články v odborném periodiku, B – odborné knihy, C – kapitoly v knize,  
D – články ve sborníku)  
 
 
z toho Filozofická fakulta OU                                        161 výsledků 
(B - odborné knihy, C - kapitoly v knihách, některé již vyšly, další jsou v tisku) 
   
 
z toho Lékařská fakulta OU                                            2 výsledky 
(publikace v impaktovaných časopisech, v recenzovaných časopisech, J - články v odborném 
periodiku, D – články ve sborníku) 
   
 
z toho Fakulta sociálních studií OU                                          11 výsledků 
(J – články v odb. periodiku) 
 
 
z toho Fakulta umění OU                                            1 výsledek 
(B – odborná kniha)  
 
 
z toho Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, ÚVAFM                  57 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  
                                               142 (67 disertačních prací, 75 diplomových prací)  
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU               13 (8 disertačních prací, 5 diplomových prací)   
 
z toho Pedagogická fakulta OU                  45 (6 disertačních prací, 39 diplomových prací) 
 
z toho Filozofická fakulta OU                   70 (41 disertačních prací, 29 diplomových prací) 
 
z toho Lékařská fakulta OU                               5 (4 disertační práce, 1 diplomové  práce) 
 
z toho Fakulta sociálních studií OU                 3 (3 disertační práce, 0 diplomová práce) 
 
z toho Fakulta umění OU                                   0 (0 disertační práce, 0 diplomová práce) 
 
z toho Centrum excelence IT4I, ÚVAFM        6 (5 disertačních prací, 1 diplomová  práce) 
 
 
 
f) příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce) 
 
Přírodovědecká fakulta OU 
 
SGS12/PřF/2016-2017 

2 čestné uznání poroty v rámci Česko-slovenské soutěže SVOČ v matematice a informatice 

(práce “Crafty square roots”) v didaktice a historii matematiky (práce “Emmy Noether a 

Sonya Kowalewski”.  

 
Pedagogická fakulta OU 
Štenclová, V., Richterová, B. a K. Červenková. Realizace terapie dobrodružstvím v 
terapeutické komunitě pro drogově závislé. Poster na Mezinárodní vědecké doktorandské 
konferenci Začínající učitel v měnící se společnosti, UPOL, Olomouc, 7. – 8. 11. 2017. 
Veronika Štenclová (studentka) jako hlavní autor posteru obdržela ocenění. 
 
 
 



 

Filozofická fakulta OU 
Jako příklad excelentních a zvláště významných počinů studentek a studentů, které vznikly v 
rámci SGS 2017 lze např. uvést studie zaslané k otištění do časopisů zařazených ve 
světových databázích, např. Varga, Jakub: „Teorie pravdy v tzv. středním komentáři Waltera 
Burleyho k Aristotelovu Perihermeneias“. Studia Theologica 19, 2 (2017), s. 105–123, či 
Jana Rausová: Various aspects of the toponymic competence (in selected Moravian areas) 
byla v listopadu 2017 do recenzního řízení časopisu Voprosy onomastiki. 

  
 
Centrum excelence IT4I, ÚVAFM 
SGS01/ÚVAFM/17 

Příkladem excelence je 1. místo algoritmu dr. Polákové na celosvětovém sympóziu CEC2017 
- Poláková, R. L-SHADE with Competing Strategies Applied to Constrained Optimization.  In:  
IEEE CEC 2017: Proceedings of the 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation 2017-
06-05 San Sebastian. s. 1683-1689. ISBN 978-1-5090-4600-3. 
 
SGS05/ÚVAFM/17 
 
Pokud bude akceptován článek zaslaný do časopisu Earth System Science Data, půjde o 
excelentní výsledek, neboť je časopis v seznamech databáze Web o Science na prvních 
příčkách ve dvou kategoriích (Geosciences, Multidisciplinary Q1: 5/188; Meteorology and 
Atmospheric Sciences Q1: 3/85). 
 
SGS07/ÚVAFM/17 

V rámci excelence se studenti účastnili „EUSFLAT 2017 Competition on Edge Detection“, 
která byla součástí 10. ročníku konference pořádané organizací European Society for Fuzzy 
Logic and Technology (EUSFLAT).   
 
Příspěvek Hurtík, P. a Vajgl, M.: Edge Detection Competition - Algorithms Based on Image 
Represented by a Fuzzy Function. In: The 10th Conference of the European Society for Fuzzy 
Logic and Technology (EUSFLAT), Warsaw, 2017 v této soutěži zvítězil  
Příspěvek Molek, V.: Image contours detection with deep features and SVM. In: The 10th 
Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), Warsaw, 
2017.se umístil na třetím místě. 
 
SGS08/ÚVAFM/17 

Certificate for best presentation pro článek Creating adaptive web recommendation system 

based on user behavior, konference ICCEE 2017 

Článek v odborném impaktovaném časopise: Bradáč, V. a Walek, B. A comprehensive 

adaptive system for e-learning of foreign languages. Expert Systems with Applications. 2017, 

č. 90, s. 414-426. ISSN 0957-4174. IF: 3.928 



 

 
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:  VII. Studentská vědecká konference LF OU v Ostravě 
 
Datum konání:  11. května 2017 
 
Místo konání:  areál Lékařské fakulty OU v Ostravě, Syllabova 19, Ostrava 3 – 

Zábřeh, budova INLEK 
 
Počet účastníků:  Ročníku se zúčastnilo přes 60 přednášejících studentů, kteří 

prezentovali výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Kromě 
studentů Ostravské univerzity se zúčastnili také studenti Univerzity 
Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Slovenské 
Zdravotnické Univerzity v Bratislavě, Fakulty zdravotníctvo so 
sídlom v Banskej Bystrici, Jesseniovy lékarské fakulty - Univerzity 
Komenského v Bratislave a Medical University of Silesia, 
Katowice. 

 
Tematické zaměření konference:  
 
Studenti prezentovali v 6 následujících sekcích:  
 

 Medicínský výzkum – teoretická a preklinická sekce 
 Medicínský výzkum – klinická sekce 
 Ošetřovatelství a porodní asistence  
 Nelékařské obory – bakalářské 
 Nelékařské obory – magisterské 
 Nelékařské obory  - doktorské 

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:  280.000,- Kč 
z toho bylo hrazeno ze specifického VŠ výzkumu:  200.000,- Kč 


