Zápis ze zasedání Grantové komise ze dne 10. 2. 2015

Přítomni:

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc., PhDr. Kateřina
Vaníková, Ph.D.

Omluveni:

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.

Program:
Dr. Kynštová shrnula výsledky opravených návrhů projektů do Studentské grantové soutěže dle
zápisu ze dne 28. ledna 2015. Dále požádala přítomné o vyjádření k jednotlivým projektům a
předložila písemné vyjádření nepřítomného RNDr. Karla Hracha, Ph.D. k jednotlivým návrhům
projektů.
1. Návrh projektu „Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou
mozkovou obrnou.“ - řešitel Mgr. Lucie Dončevová
Po diskuzi byly doporučeny tyto úpravy:
a. Úprava metodiky projektu - popis vstupního vyšetření vč. logopedického, intervence a
výstupního vyšetření
b. Upravit úkoly a cíle projektu – návaznost, specifikace
c. Úprava časového harmonogramu - kolik intervencí během sledovaného období bude
realizováno (cca během 1 týdne)
d. Návrh na změnu publikace v jiných prestižnějších odborných periodikách (např.
z databáze SCOPUS - požadavek na správné uvedení názvu časopisu, vč. ISSN)
e. Úprava rozpočtu - výše nákladů, položka „úhrada kurzovného“ (součástí realizace
samotného projektu není možné „zaučení se“, tzn. realizace uvedené kurzu „Spinální
dynamika)

2. Návrh projektu „Vliv různých vstupních parametrů na přesnost měření optoelektronického
systému Qualisys.“ - řešitel Mgr. Zdeněk Čeřovský
Po diskuzi byly doporučeny tyto úpravy:
a. Specifikovat, o jaký seminář se jedná (název, aktivní či pasivní vystoupení)
b. Konkretizovat plánované výstupy - v jaké knize bude uvedena kapitola, v jakém sborníku
bude publikován článek
c. Rozpočet - výše cestovného na výjezd na seminář bude konzultována s tajemníkem
fakulty, informace budou předány řešiteli pro případnou úpravu rozpočtu (dle přihlášky
není zřejmé, zda se jedná o soukromé či služební osobní vozidlo - doplnit)

3. Návrh projektu „Vliv vložek do bot na aktivitu vybraných svalů a na parametry stability stoje u
lidí s plochonožím.“ - řešitel Mgr. Marek Jelínek
Po diskuzi byly doporučeny tyto úpravy:
a. Upravit metodiku projektu - „hledání“ a výběr probandů, není zřejmé, zda mezi měřeními
bude nějaké časové období
b. Upravit formulace cíle a úkoly projektu
c. Uvést adekvátní publikační výstup - konkrétní časopis
d. Konkretizovat plánované výstupy - konference, recenzovaný časopis
e. Upravit název - např. „Vliv vložek do bot na aktivitu vybraných svalů a na parametry
stability stoje u studentů FZS s plochonožím“
f.

Úprava rozpočtu - cestovné na konferenci (název a místo konference)

4. Návrh projektu „Validizace souborů klasifikačních systémů NANDA International, NIC a NOC
při kojení (pilotní studie).“ - řešitel Mgr. Jana Chrásková
Po diskuzi byly doporučeny tyto úpravy:
a. Upravit cíle a úkoly projektu
b. Upravit literaturu - zastaralá
c. Úprava plánovaných výstupů (Profese on-line není uveden v seznamu českých
recenzovaných časopisů, doporučujeme publikaci v jiných prestižnějších odborných
periodikách (např. z databáze SCOPUS)
d. Úprava harmonogramu projektu - příprava navazující výzkumné studie až po obhajobě
e. Úprava rozpočtu - snížení

5. Návrh projektu „Komplexní příprava odborného textu s cílem publikace v zahraničním
vědeckém časopise, evidovaném ve světově uznávané databázi (ERIH, SCOPUS, atd.)“ - řešitel
Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Grantová komise doporučuje řešitelům zaměřit se na vydání odborného článku v zahraničním
vědeckém časopise, uvedeném v databázi WoS, SCOPUS nebo ERIH. Z položky rozpočtu TA 16
nemůže být hrazeno „zaučování se“, tzn. pilotní ověření a zdokumentování vzorového postupu
pro publikování článku v oblasti ošetřovatelství nebo porodní asistence, přestože z pohledu
členů GK je tento záměr pro AP přínosný. Po diskuzi byly doporučeny tyto úpravy:

a. Upravit cíle, úkoly a název projektu
b. Úprava metodiky projektu - „zaučování se“ do problematiky
c. Uvést konkrétní časopis - návaznost na rozpočet
d. Konkretizovat informace ke článku - rozsah, obsah…
e. Úprava rozpočtu

Výsledky tajného hlasování:
Návrh projektu „Participace ergoterapie, fyzioterapie a logopedie při terapii dětí s dětskou
mozkovou obrnou.“ - řešitel Mgr. Lucie Dončevová
Výsledek hlasování:

3 pro/ 1 proti/ zdržel se

Návrh projektu „Vliv různých vstupních parametrů na přesnost měření optoelektronického
systému Qualisys.“ - řešitel Mgr. Zdeněk Čeřovský
Výsledek hlasování:

4 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se

Návrh projektu „Vliv vložek do bot na aktivitu vybraných svalů a na parametry stability stoje u lidí s
plochonožím.“ - řešitel Mgr. Marek Jelínek
Výsledek hlasování:

4 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se

Návrh projektu „Validizace souborů klasifikačních systémů NANDA International, NIC a NOC při
kojení (pilotní studie).“ - řešitel Mgr. Jana Chrásková
Výsledek hlasování:

4 pro/ 0 proti/ 0 zdržel se

Návrh projektu „Komplexní příprava odborného textu s cílem publikace v zahraničním vědeckém
časopise, evidovaném ve světově uznávané databázi (ERIH, SCOPUS, atd.)“ - řešitel Mgr. Ivana
Lamková, Ph.D.
Výsledek hlasování:

3 pro/ 1 proti/ zdržel se

Závěr:
Předložené návrhy projektů byly schváleny v tajném hlasování s uvedenými připomínkami dle zápisu
Grantové komise ze dne 10. února 2015. Upravené návrhy projektů zašlou řešitelé na email
veda@fzs.ujep.cz do 24. února 2015.
Zapsala:
Ing. Lenka Machačová
Ověřila:
PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
předsedkyně komise

