
 

 
 
 

SGS 2018 - 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 2018: 
 
d) údaje o druhu a počtu výsledků předaných do informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací 
 
 
Ostravská univerzita bude předkládat celkem - RIVu                           180 výsledků  
 
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU                                           56 výsledků 
(J – články v odborném periodiku – Jimp, C – kapitoly v odborné knize, D – články ve 
sborníku, N - metodika) 
 
 
z toho Pedagogická fakulta OU                                          35 výsledků 
(J- články v odborném periodiku, C – kapitoly v odborné knize, D – články ve sborníku)  
 
 
z toho Filozofická fakulta OU                                          53 výsledků 
(B - odborná kniha, C - kapitoly v odborné knize, D – články ve sborníku, J – články 
v odborném periodiku – Jimp, Jsc) 
   
 
z toho Lékařská fakulta OU                                            4 výsledky 
(J - články v odborném periodiku – Jimp, Jsc, D – statě ve sborníku) 
   
 
z toho Fakulta sociálních studií OU                                            6 výsledků 
(J – články v odb. periodiku – Jimp, Jsc) 
 
 
z toho Fakulta umění OU                                            0 výsledků 
 
 
z toho Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, ÚVAFM                  26 výsledků  
(J – články v odborném periodiku – Jimp, C – kapitoly v knize, D – články ve sbornících,  
R - software)  



 

  
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  
                                               135 (51 disertačních prací, 84 diplomových prací)  
 
z toho Přírodovědecká fakulta OU               11 (5 disertačních prací, 6 diplomových prací)   
 
z toho Pedagogická fakulta OU                    43 (4 disertační práce, 39 diplomových prací) 
 
z toho Filozofická fakulta OU                   64 (35 disertačních prací, 29 diplomových prací) 
 
z toho Lékařská fakulta OU                               7 (3 disertační práce, 4 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         7 (1 disertační práce, 6 diplomových prací) 
 
 
f) příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce) 
 
Přírodovědecká fakulta OU 
V rámci projektu SGS08/PřF/2019 bude vydán článek s názvem „Complex history of 

Southeast Asian human population“ v prestižním časopise Nature (nyní manuskript ve 2. fázi 

recenzního řízení).  

Pedagogická fakulta OU 
V rámci projektu SGS16/PdF/2017-2018 byla diplomová práce studentky Kateřiny 
Červenkové nominována v kategorii Humanitní a společenské vědy do 7. ročníku Studentské 
soutěže nakladatelství Academia.    
 
Filozofická fakulta OU 
Jako příklad excelentních a zvláště významných počinů studentek a studentů, které vznikly v 
rámci SGS lze např. uvést studii Ondřeje Procházky A chronotopic approach to identity 
performance in a Facebook meme page. Discourse, Context & Media. 2018, 25(1), s. 78-87. 
ISSN 2211-6958. IF (2017) časopisu je 1,136, umístěn ve Q3. 

 
Centrum excelence IT4I, ÚVAFM 
projektu SGS03/ÚVAFM/2018  - Ocenění za nejlepší studentský příspěvek na konferenci 

Fuzzy Sets Theory and Applications (FSTA): L. Nguyen: Bivariate fuzzy transform based on 

tensor product of two polynomial spaces. 



 

 
 
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:  VIII. Studentská vědecká konference LF OU 
 
Datum konání:  10. května 2018 
 
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 zde 
prezentovali výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Kromě studentů Ostravské 
univerzity se zúčastnili také studenti Univerzity Palackého v Olomouci, Veterinární a 
farmaceutické univerzity v Brně, Masarykovy univerzita v Brně, Univerzity Komenského v 
Bratislave, Jesseniovy lekárské fakulty v Martine. 
 
Tematické zaměření konference:  
 
Studenti prezentovali v 5 následujících sekcích:  
 
• SEKCE – Všeobecné lékařství 
• SEKCE – Ošetřovatelství a porodní asistence 
• SEKCE – Nelékařské obory - bakalářské  
• SEKCE – Nelékařské obory – magisterské 
• SEKCE – Postgraduální studium – 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: 156.000,- Kč 
z toho bylo hrazeno ze specifického VŠ výzkumu:    70.000,- Kč 
 
 


