ČÍSLO
PROJEKTU

IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ
ŘEŠITEL

NÁZEV
PROJEKTU

Molekulární podstata vybraných
hematologických onemocnění a její
prognostický význam

Szotkowski

ANOTACE CZ

ANOTACE EN

Tomáš

Myelodysplastický syndrom (MDS) – náplní projektu bude analýza vzorků od pacientů s izolovanou del(5q) po léčbě lenalidomidem s
důrazem na přítomnost mutace TP53. Pomocí metodik molekulární biologie bude vyšetřena periferní krev, kostní dřeň a příp. i
selektovaná populace CD34+ buněk a stanoven TP53 mutační status. Paralelně v rámci standardního vyšetření bude stanoven také
karyotyp metodou konvenční cytogenetiky a FISH, dále stanoveno mezinárodní prognostické skóre dle IPSS a následně zhodnocen
výskyt a prognostický význam mutací v korelaci s IPSS, histologickým nálezem a klinickým vývojem nemoci. Difúzní B-velkobuněčný
lymfom (DLBCL) - pomocí metod cytogenetiky a molekulární genetiky bude provedena analýza chromosomových změn se
zaměřením na geny BCL6, PRDM1, MYC, JAK2 a CIITA, rozsahy nejčastěji deletovaných a amplifikovaných oblastí. Posuzován bude
také vliv vybraných chromosomových změn na prognózu onemocnění. Lymfom z buněk plášťové zóny (MCL) – u nemocných s
t(11;14) či bcl-1/IgH, resp. cyclin-D1, event. cyclin-D2, cyclin-D3 pozitivním MCL budou zhodnoceny biologické a klinické
charakteristiky jejich onemocnění, bude hodnocena proliferační a metabolická aktivita jejich lymfomu pomocí histologických indexů a
PET/CT. Bude stanovena velikost (objem) metabolicky aktivní tkáně lymfomu při diagnóze (TMTV), její změna během terapie a bude
hodnocen vztah této proměnné k prognóze onemocnění. Pomocí metod klasické a molekulární cytogenetiky budou zhodnoceny
primární i sekundární chromosomové změny a jejich možný vliv na prognózu onemocnění. Mnohočetný myelom (MM) - náplní
projektu je zhodnocení projevů myelomové kostní nemoci z pohledu zobrazovacích technik, ukazatelů mikroprostředí kostní dřeně a
případně cytogenetických změn. V myelomových buňkách budou studovány chromozomové změny metodami klasické a molekulární
cytogenetiky jak v době diagnózy, tak v době progrese onemocnění. Vedle těchto metod budou použity čipové technologie (aCGH) a
nově zaváděné experimentální postupy umožňující celogenomový screening chromosomových a genových abnormalit s cílem
porozumět roli genetických změn a aberací při progresi/relapsu onemocnění. Chronická lymfocytární leukemie (CLL) - u nemocných s
budou analyzovány genetické změny metodami cytogenetiky a molekulární genetiky se zaměřením na změny genu BIRC3, bude
hodnocen vývoj choroby v závislosti na genetických změnách a zvolené léčebné strategii. Ph negativní myeloproliferativní onemocnění
– náplní studie bude vyšetřovat a analyzovat klinické, cytogenetické a molekulárně biologické prognostické faktory a jejich vliv na
celkové přežití či výskyt trombotických komplikací u nemocných s primární myelofibrózou, dále analyzovat význam nových léků (JAK2
inhibitorů) v klinické praxi a také zahájit vyšetřování přítomnosti dalších mutací (ASXL1, EZH2, SRSF2 a IDH1), mutační analýza v
genu pro calreticulin (CALR) a analýza vlivu alelické nálože JAK2 mutantní alely na prognózu a klinický fenotyp nemocných.
Polymorfismy genů zapojených do regulace imunitní odpovědi a odpovědi na poškození DNA (DDR) v patogenezi komplikací alogenní
transplantace krvetvorných buněk (TKB). Náplní studie bude stanovení jednotlivých polymorfismů genů DDR a analýza jejich významu
v patogenezi reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) a také zpřesnění diagnostiky GvHD imunohistochemickou detekcí senescentních
buněk. Genetické a imunologické mechanismy v etiopatogenezi trombembolismu - získané trombofilní stavy s výskytem lupoidních
protilátek. K publikaci v časopise s IF je připraven soubor pacientů s vyšetřenými lupoidními antikoagulancii, beta-2-glykoproteinem a
antikardiolipinovými protilátkami. Dále bude probíhat vyšetření lupoidních protilátek klasickými testy na bázi aPTT a specifickými testy
dRVVT s konfirmací klasickou a hexagonální strukturou antikoagulancií. V plánu je analýza výsledků testů nové generace se
zvýšenou senzitivitou záchytu lupoidních protilátek.

MDS– the project will involve analysis of samples obtain from patients with isolated del(5q) after therapy with lenalidomide with
emphasis on the presence of TP53 mutation. Molecular biology methods will be used to examine peripheral blood, bone marrow
and, possibly, selected CD34+ cell population to determine TP53 status. At the same time, standard examinations will include
determination of a karyotype using conventional cytogenetic methods and FISH and a prognostic score using the IPSS;
subsequently, the presence and prognostic significance of mutations will be correlated with the IPSS, histological findings and
clinical course of the condition. DLBCL – cytogenetic and molecular genetic methods will be used to analyze chromosomal
changes, focusing on the BCL6, PRDM1, MYC, JAK2 and CIITA genes, and sizes of the most commonly deleted and amplified
regions. Also assessed will be the effect of selected chromosomal changes on the disease prognosis. MCL – in patients with
t(11;14)- or bcl-1/IgH-, or cyclin-D1-, or cyclin-D2-, cyclin-D3-positive MCL, biological and clinical characteristics of their disease will
be assessed, and the proliferative and metabolic activity of their lymphoma will be evaluated using histological indices and PET/CT.
The total metabolic tumor volume at diagnosis and its changes during the therapy will be determined, and the correlation of this
variable with the disease prognosis will be assessed. Classical and molecular cytogenetic methods will be used to evaluate primary
and secondary chromosomal changes and their potential effect on the disease prognosis. MM– the project will involve assessment
of manifestations of myeloma bone disease from the perspective of imaging methods, bone marrow microenvironment markers
and, possibly, cytogenetic changes. Chromosomal changes in myeloma cells will be studied using classical and molecular
cytogenetic methods both at diagnosis and at the time of disease progression. In addition to these methods, gene chip technology
(aCGH) and novel experimental procedures will be used, allowing whole-genome screening for chromosomal and genetic
abnormalities, aimed at understanding the role of genetic changes and aberrations in the disease progression/relapse. CLL– in the
patients, genetic changes will be analyzed using cytogenetic and molecular genetic methods, focusing on changes in the BIRC3
gene, and the disease development will be assessed depending on the genetic changes and selected treatment strategy. Ph-neg
myeloproliferative neoplasms – the study will examine and analyze the clinical, cytogenetic and molecular biology prognostic
factors and their effect on the overall survival or incidence of thrombotic complications in patients with primary myelofibrosis,
analyze the significance of novel drugs (JAK2 inhibitors) in clinical practice, initiate examination of the presence of other mutations
(ASXL1, EZH2, SRSF2 and IDH1), and analyze mutations in the gene for calreticulin and the effect of the JAK2 mutant allelic load
on the patients’ prognosis and clinical phenotype. Polymorphisms of genes involved in immune response regulation and DNA
damage response (DDR) in the pathogenesis of ASCT complications – the study will identify individual DDR gene polymorphisms,
analyze their significance in the pathogenesis of GvHD and refine the GvHD diagnosis by immunohistochemical detection of
senescent cells. Genetic and immunological mechanisms in the etiopathogenesis of thromboembolism – acquired thrombophilic
conditions with the presence of lupus antibodies – a sample of patients in whom lupus anticoagulants, beta-2-glycoprotein and anticardiolipin antibodies have been investigated is to be published in a journal with IF. In addition, lupus antibodies will be studied
using classical aPTT tests and specific dRVVT tests confirmed by classical and hexagonal phase tests. Also planned is analysis of
results from new generation tests with increased sensitivity of lupus antibody detection.

Our project focuses to a wide range of problems in „plant sciences“ – ecology, biogeography, biodiversity, plant-pathogen
interactions, biotechnology, phylogenetic relations. It represent a long-term research concept of our department and is reflected in
subsequent student projects. Komplex research approach combine classic and modern methods, particularly molecular methods.
Students and their supervisors will co-operate together in 4 directions: 1. Morphological and genetical variation of cyanobacteria,
algae, bryophytes, macrophytes; 2. Plant pathosystems, their structure and dynamics, 3. plant biotechnology involving also plant
cell biology; 4. evolutionary processes in various plant groups; study on reproduction modes, its consequences for microevolution
and ecology; study on relict and threatened plant species, their ecology, population and genetic structure. Students of both
programms (MSc. and PhD.) participate on research and teaching of individual research groups covering research on plant
organisms from phycology, phytopatology up to dendrology. ax. počet znaků 4000
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Biodiverzita rostlin a jejich interakce s
prostředím

Poulíčková

Aloisie

V projektu je zkoumáno široké spektrum problematiky v oblasti „plant sciences“ – ekologie, biogeografie, biodiverzita, interakce
rostlina-patogen, rostlinné biotechnologie a evoluční vztahy. Jde o dlouhodobou koncepci katedry, která se odráží v jednotlivých
ročních studentských projektech. Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických a
moderních, zejména molekulárních metod. Studentské týmy jsou motivovány zkušenými akademickými pracovníky a společně pracují
na čtyřech nosných tématech: 1. Morfologická a genetická variabilita sinic, řas, mechorostů, cévnatých rostlin; 2. rostlinné
patosystémy, jejich struktura a dynamika; 3. rostlinné biotechnologie včetně biologie rostlinné buňky, a 4. evoluční procesy u
vybraných skupin rostlin, reprodukční mechanismy a jejich vliv na mikroevoluci a ekologii rostlin, studium reliktních a ohrožených
druhu rostlin, jejich ekologie, populační a genetická struktura. Studenti magisterských a doktorských studijních programů jsou
dlouhodobě zapojováni do výzkumné i pedagogické činnosti jednotlivých oddělení, která pokrývají rostlinné organismy od algologie a
fytopatologie až po dendrologii. ax. počet znaků 4000
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Moderní optika a její aplikace

Hradil

Zdeněk

Projekt se bude zabývat vytvořením a posílením podmínek pro podporu vědecko pedagogické činnosti v oblastech moderní optiky jako The purpose of the project is to establish and to maintain the support for scientific and pedagogical activities in modern optics
jsou singulární optika, optická diagnostika, digitální optika, spektroskopie, optické měřící metody a IR optika a aplikace těchto
including singular optics, optical diagnostics, digital optics, optical measurement, spectroscopy and IR optics and all the
disciplín za účelem rozvoje magisterských a doktorandských studijních programů.
applications. This will secure the running undergraduate and PhD courses in these fields.
The project is focused on verification of the current hypothesis about the effects of the different types of attentional focus of an
individual while executing a movement action, and learning of motor skills. The project is the experimental research related to the
field of theory of motor control and learning with the aim to verify two hypotheses: the hypothesis on disturbing of automatic
processes of motor control as the consequence of attentional focus of a performer on her/his body movement (internal attentional
focus) while executing of movement action or skill learning, and the hypothesis on image as the mechanism moderating the effects
of the internal and external attentional focus on skill performance. The skill movement and learning experiments will be conducted
in the groups of 9-10 years children with low level of motor coordination. The final aim of the project is to better understand the
mechanisms of effects of attentional focus on performance (effectiveness and efficiency) in motor tasks and learning of motor skills
in the children with the motor coordination deficit. The two-years project will be realized in the two phases. In the first phase the
intra-group experiments will be carried out to verify effects of the different types of attentional focus of a child on skill performance in
three coordinative types of motor tasks under the different availability of visual information. In the second phase, the learning intergroup experiments will be carried out to verify the effects of the different attentional foci on learning of selected movement skills. In
the experiments the methods of kinematic analysis, elektromyography (EMG), motor coordination tests, observational systems of
qualitative assessment of movements, diagnostics of attention and method of retrospective thinking will be used. Besides the
contribution to the theory of motor control and learning, the results of the project can be used for the educational and psychological
practice with the children with low level of motor coordination.
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Dovednostní výkon a pohybové učení u dětí se
zhoršenou pohybovou koordinací: Účinky
odlišných zaměření pozornosti

Psotta

Rudolf

Výzkumný projekt se zaměřuje na ověření současných hypotéz o účincích odlišných typů zaměření pozornosti jedince na provedení
pohybové akce a učení pohybovým dovednostem. Projekt je řešen jako experimentální práce v oblasti teorie motorického řízení a
učení (motor control and learning) s cílem ověřit dvě hypotézy: hypotézu o narušení automatického řízení pohybu jako důsledku
zaměření pozornosti jedince na pohyb vlastního těla (vnitřního zaměření), při provedení pohybové akce a učení dovednostem, a
hypotézu o představách jako mechanismu zprostředkujícím účinky vnitřního a vnějšího zaměření instrukce poskytované jedinci pro
provedení pohybové úlohy. Pohybové a učební experimenty budou realizovány u souborů 9-10letých děti s nízkou úrovní pohybové
koordinace. Záměrem projektu je lepší pochopení mechanismů účinků zaměření pozornosti na výkon v pohybových úlohách a na
učení pohybovým dovednostem u jedinců s deficity v motorické koordinaci. Dvouletý projekt bude probíhat ve dvou etapách. V první
etapě budou realizovány intraskupinové experimenty pro ověřování efektů různých typů pozornostního zaměření dětí na dovednostní
výkon ve třech koordinačních typech pohybových úloh při různé dostupnosti vizuálních informací. V druhé etapě budou provedeny
učební interskupinové experimenty s ověřováním účinků různých typů pozornostního zaměření na efekty učení vybraným pohybovým
dovednostem. V experimentech budou užity metody kinematické analýzy, elektromyografie, testy motorické koordinace, observační
systémy kvalitativního hodnocení pohybu, diagnostika pozornosti a metoda retrospektivního myšlení. Kromě teoretického přínosu
výsledky projektu mohou být aplikovány do pedagogické a klinicko-psychologické práce s dětmi s nízkou úrovní motorické koordinaci.
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Stereoselektivní účinky xenobiotik na signální
dráhy metabolismu léčiv.

Dvořák

Zdeněk

Řada xenobiotik, zahrnující jak přírodní tak syntetické látky, má ve své struktuře chirální centrum, tj. existuje v několika izomerech =
enantiomerních formách. Z hlediska interakce těchto látek s komponenty živých systémů, které jsou rovněž chirální, se jedná o
interakce stereoselektivní a stereospecifické. Předkládaný projekt je zaměřen na studium stereoselektivních a stereospecifických
interakcí mezi xenobiotiky a signálními drahami metabolismu léčiv u člověka.

Many xenobiotics, including natural and synthetic compounds, contain in their structure chiral center, i.e. they exist in several
isomers called enantiomers. Regarding interactions of those compounds with components of living systems, which are also chiral,
the resulting interactions are stereospecific and stereoselective. The current proposal is focused on the study of stereospecific and
stereoselective interactions between xenobiotics and drug-metabolism signaling pathways in man.

Jan

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR (SLO) je pracoviště zabývající se jak výukou vysokoškolských studentů, tak i výzkumem
na poli moderních optických odvětví v rámci ČR i mezinárodních vědeckých center světového významu. Doktorandi, ale také aktivní
magisterští studenti se tak mohou již v rané fázi svých studií zapojit do jedné ze skupin základního či aplikačního výzkumu optiky,
odborně růst pod vedením expertů, přispívat svou prací a postupně zkvalitněnou publikační činností. Výzkum ve SLO, na kterém se
podílejí studenti, lze rozdělit dle zaměření na: a) Skupinu částicové fyziky, která se zabývá simulacemi a analýzou dat dopředného
detektoru experimentu ATLAS v rámci nejvýznamnější světového fyzikálního pracoviště CERN. b) Skupina kvantové optiky provádí
teoretický a experimentální výzkum v oblasti kvantového zpracování a přenosu informace s využitím kvantově korelovaných fotonových
párů. c) Skupina lokálních mechanických vlastností studuje mechanické a tribologické vlastnosti tenkých vrstev pro optické, ochranné
a vysokoteplotní účely. d) Skupina laserových aplikací se zabývá technologiemi povrchové úpravy materiálů, technologiemi řezání či
obrábění na součástech a vzorcích. e) Skupina extrémně intenzivních svazků se zabývá návrhem a simulací optické soustavy pro
přenos ultrakrátkých intenzivních laserových pulzů.

Joint Laboratory of Optics (JLO) deals with lecturing Palacký University students as well as with research in the field of advanced
optical branches, both within borders of the Czech Republic and in cooperation with international research centers of worldwide
significance. Ph.D. and active Master students, even during the early stages of their studies are allowed to participate in groups
handling basic or applied research. This allows them to improve themselves under the guidance of experts while working on JLO
projects and contributing with gradually improving quality of their publications. Research in JLO can be divided according to group's
focus on: a) The particle physics group dealing with simulations and data analysis of detector on ATLAS experiment within the
world's leading observatory of CERN. b) The quantum optics group performing theoretical and experimental research in the field of
quantum information processing and transmission using quantum correlated photon pairs. c) The local mechanical properties group
studying mechanical and tribological properties of thin films for optical, protective and high temperature use. d) The laser application
group proposing and performing surface finishing operations on various materials as well as cutting or machining operations on
parts and samples. e) The group of extremely intense beams group is concerned with design and simulation of optical systems for
the transmission of ultra-short intense laser pulses.
Contemporary philosophy deals with a number of current issues, which were, however, addressed in various ways in the past.
Although some naturalistic philosophers do not feel any greater respect for the history of their own discipline, others, by contrast,
believe that we can find inspiration in history or at least learn from the past mistakes. The proposed project will focus on four
separate issues that philosophy currently deals with and it will present a solution for each based on a specific school or
philosophical system. Firstly, within the political philosophy it will be the search for the root s of modern republicanism, mainly in the
philosophical works of the American founding fathers. Secondly, the aesthetic search for the nature of beauty as objective or
subjective quality will be processed on the background of high scholastic theory of art. Thirdly, part of the project dealing with
philosophical logic will concentrate on the formal notation and logical symbolism, the basis being the method proposed by Polish
logicians of the first half of the 20th century. Fourthly, the last part of the project will be the examination of the history of defining life,
from ancient atomism to the most contemporary proposals of philosophy of biology. Funding of the project will enable the
publication of four scientific articles, participation on eight international conferences, organization of two student conferences in
Olomouc and it will secure four lecture series of the top inferential experts.
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Koherenční a nelineární optika – vybrané
kapitoly VI

Tomáštík
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Historická řešení současných filozofických
problémů

Tvrdý

Filip

Současná filozofie se potýká s celou řadou aktuálních témat, která byla ovšem řešena nejrůznějšími způsoby už v minulosti. I když
někteří naturalisticky zaměření filozofové nepociťují vůči dějinám své disciplíny větší respekt, jiní se naopak domnívají, že se můžeme
v historii inspirovat či se aspoň poučit z jejích omylů. Předkládaný projekt se zaměří na čtyři oddělené problémy, jimiž se dnes filozofie
zabývá, a představí ke každému z nich řešení vycházející z konkrétní školy či filozofického systému. Za prvé, v oblasti politické
filozofie se bude jednat o hledání kořenů novověkého republikanismu, a to především ve filozofickém díle amerických otců
zakladatelů. Za druhé, estetické tázání se po povaze krásy jako objektivní či naopak subjektivní hodnotě bude zpracováno na pozadí
vrcholně scholastické teorie umění. Za třetí, část projektu zabývající se filozofickou logikou se zaměří na podobu formálního zápisu a
logického symbolismu, hlavním východiskem přitom bude úzus navrhovaný polskými logiky první poloviny 20. století. Za čtvrté,
poslední dílčí oblastí projektu bude zkoumání dějin definování života, a to od antického atomismu až po nejsoučasnější návrhy
filozofie biologie. Financování projektu umožní publikaci čtyř odborných článků, účast na osmi mezinárodních konferencích,
organizaci dvou studentských konferencí v Olomouci a zajištění čtyř přednáškových cyklů špičkových zahraničních odborníků.
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Karcinom slinivky břišní - morbidita, mortalita,
pooperační 5-ti leté přežívání.

Ghothim

Mohamed

Cílem projektu je vytvoření a prospektivní vedení databáze nemocných operovaných pro nádorové onemocnění pankreatu, u nichž je
provedena radikální operace. Pro stanovení míry předoperačního rizika bude využit klasifikační systém PREPARE. Intraoperační
komplikace, chyby a nenadálé události budou klasifikovány podle Satavovy klasifikace a pooperační komplikace a průběh pooperační
léčby pak budou hodnoceny pomocí klasifikace Clavien-Dindo-Strasberg resp její modifikace - Accordion. Dlouhodobé přežívání bude
hodnoceno prostřednictvím Kaplan-Meierovy analýzy. Databáze podle navrhovaného schématu bude vytvořena pro tyto nemocné od
1.1.2015 a data nemocných před rokem 2015 budou čerpány z již založených databází retrospektivně. Databáze je zdrojem informací
pro stanovení předoperačního rizika, pooperační morbidity, mortality a míry přežívání těchto nemocných. Zároveň umožní validaci
klasifikačního systému PREPARE na základě skutečných pooperačních komplikací.

The aim of this project is to create prospective database of pancreatic cancer patients operated on with curative intention.
PREPARE classification system is used for evaluation of preoperative risc. Satava classification is used for evaluation of surgical
errors, intraoperatice complications. Postoperative complications are evaluated using Clavien Dindo Strasberg/ Accordion
classification system. Long term survival rate will be evaluated with Kaplan-Meier estimator. This database will be created for
patients operated on after 1.1.2015. Data before 2015 will be extracted from previously maintained databases retrospectively. This
database will serve as the source of information for evaluation of preoperative risc, postoperative morbidity and mortality and
survival rate of these patients. It will allow to validate the PREPARE system on the base of real results and postoperative
complications.

Projekt Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na
gymnáziích je zaměřený na výzkum, rozbor a možnosti dalšího rozvoje kompetencí, které jsou klíčové pro učitele Základů
společenských věd na gymnáziích. Relevantní data, která poslouží k určení specifik zvoleného vzdělávacího oboru, budou získána
obsahovou analýzou Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a také formou metody hloubkových rozhovorů s aprobovanými
učiteli. Sledovány budou zejména postoje učitelů k vybraným oblastem vzdělávacího oboru společně s jejich názory na realizaci
vybraných témat v rámci výuky. Pozornost bude věnována i kompetencím, které stanovují Rámcové vzdělávací programy pro
gymnázia. Tyto kompetence by měl učitel rozvíjet výukou předmětů vycházejících ze vzdělávacího oboru Občanský a
společenskovědní základ. Výstupy z projektu budou reprezentovány studiemi v recenzovaném neimpaktovaném časopisu Civilia Odborná revue pro didaktiku společenských věd (číslo 2/2015 a 1/2016), dále budou využity při výuce (semináře) realizované v rámci
bakalářského studijního oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a v navazujícího magisterského studijního oboru
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol, zejména v kontextu
oborové didaktiky společenských věd. V neposlední řadě poslouží jako podklady a východiska pro zpracování disertační práce
předkladatelky projektu, která studuje doktorský studjní program Pedagogika garantovaný Ústavem pedagogiky a sociálních studií.

The project “The influence of the character of the subject called Fundamentals of Civics and Social Sciences” on teachers of
grammar schools is focussed on the research, analysis and possibilities of further development of grammar school teachers´ key
competencies. Relevant data that will contribute to the determination of the given field of study will be obtained by the analysis of
the content of “The Framework Education Programme” for grammar schools, as well as by the method of profound interviews with
qualified teachers. Especially the teachers´ approaches to chosen areas of study, together with their views of the realization of
those topics will be pursued. Attention will be paid to the competencies required by “The Framework Education Programme”. Such
teachers´ competencies should be developed by teaching appropriate subjects. The outputs of the “Project” will be presented by the
articles published in the reviewed journal “Civilia”, specialized in didactics of social sciences (number 2/2015 and 1/2016).
Additionally they will be used in teaching (seminars) of the bachelor program “Social Sciences Focused on Education” and in the
following master programm “Teaching the Fundamentals of Civics and Social Sciences” for secondary schools and Basic Schools
Classes 6 to 9, especially in the context of the didactics of social sciences. Particularly they will serve as bases and settings for
elaborating the dissertation of the applicant for the “Project” who is a doctoral student of the programme guaranteed by the Institute
of Pedagogy and Social Studies.

Projekt se zaměřuje na teorii i výzkum neverbální komunikace v domácím prostředí v kontextu aktuálního zahraničního stavu bádání.
V první fázi projektu bude zpracována přehledová studie o současném stavu bádání v oblasti neverbální komunikace napříč různými
disciplínami (včetně vytvoření terminologického slovníku), v navazující části projektu budou nejdříve sbírána nejtypičtější
emblematická gesta a základní typizované postoje. Poté budou vytvářeny dílčí lexikony gest a prováděna jejich analýza na základě
výrazové a významové složky. Metodologicky se projekt inspiruje Berlínským lexikonem gest (BLAG). V České republice stále není
teoreticky ukotveno systematické zkoumání neverbální komunikace, a to ani po teoretické, ani po terminologické stránce. Zcela
absentuje jakýkoliv výzkum v této oblasti. Tento výzkumný projekt by měl zaplnit tuto mezeru a položit základy systematickému
zkoumání každodenních gest a postojů.
Projekt se bude zabývat posílením podmínek pro zapojení studentů doktorských a magisterských studijních programů do výzkumných
aktivit na katedře optiky v moderní oblasti kvantové optiky a kvantového přenosu a zpracování informace a to jak v teoretické, tak v
experimentální oblasti.

The project focuses on theory and research on nonverbal communication in the Czech context compared with the current state of
art of the nonverbal studies abroad. In the first phase of the project the survey study on the current state of art in the field of
nonverbal communication across the different disciplines will be conducted. In the second phase of the project typical emblematic
gestures and the most typical postures will be assembled and and then the design of the project will be created for the following
research. Methodologically the project is inspired by the Berlin lexicon of gestures (BLAG). In the Czech Republic there is still the
theoretical gap and absence of systematic exploration on nonverbal communication, theoretically as well as therminologically.
There is also no empirical research in this field. This research project should fill this gap and to lay the foundations for a systematic
exploration of everyday gestures and postures .
The aim of this project is to improve conditions for the participation of undergraduate and doctoral students in research activities at
the Department of Optics in the fields of quantum optics and quantum information transfer and processing, both in theoretical and
experimental domains.

Jiří

Projekt se zaměřuje na motiv ženství objevující se v andaluské písni raného středověku a jeho pozdější proměny v písních
okcitánských trubadúrů. Spojitost s Leonardem Cohenem nacházím ve zpěvákově neustálé potřebě být součástí tradice, tak jak jí
rozuměli velcí angloameričtí modernisté 20. století (T.S. Eliot, Ezra Pound, James Joyce aj.), kteří viděli v okcitánské písni základní
kámen evropské milostné lyriky. V mém pojetí je evropská tradice, nebo-li dědictví, formována nejen křesťanstvím, ale také z velké
části židovskou a muslimskou vírou, proto na literární postavu Dámy, která je neustále básníky atakována anebo zbožňována,
nahlížím z pohledu těchto tří škol, které se v oblasti Provença mísily s folklorními zvyky a tradicemi. Stejně jako trubadúři samotní, i
Leonard Cohen vychází z hlubokého synkretismu. Ve své hluboké úctě k této tradici obsahující literatury nejen evropského původu, je
z mého pohledu nejvýznamnějším pokračovatelem trubadúrské milostné písně v anglofonním světě a zcela jistě se může řadit mezi
velké autory milostné písně z Francie, Itálie a Španělska jakými byli nebo jsou Georgess Brassens, Jacques Brel, Leo Ferré, Claude
Nougaro, Serge Gainsbourg, Fabrizio de André, Francesco de Gregori, Paco Ibañez, Pepe Romero, Paco de Lucía mezi jinými.

The project focuses on the motif of the feminine appearing in the Andalusian Arabic poetry of the early medieval times and its
development in the works of the Occitan troubadours. Leonard Cohen, due to his need to be a part of the tradition, saw like the
greatest Anglo-American modernists poets of the 20th century (T.S. Eliot, Ezra Pound, James Joyce and others), that the Occitan
song is the cornerstone of the European love lyrics. In my view, the European tradition or heritage, if you wish, was not shaped only
by Christianity but also by the Jewish and Muslim faiths. For this reason, I focus on the character of the Dame who is incessantly
attacked, or worshipped by the poets, from the point of view of these three schools of thought which mingled with the folk culture of
Provença. Like the troubadours themselves, Leonard Cohen employs syncretism in his work. In his deep respect for this tradition
encompassing not only the European literary canon, he is, from my point of view, the major follower of the troubadour love song in
the Anglo-Saxon context. Rightfully, he can be ranked among its greatest contemporary followers from France, Italy and Spain such
as Georges Brassens, Jacques Brel, Leo Ferré, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Fabrizio de André, Francesco de Gregori,
Paco Ibañez, Pepe Romero or Paco de Lucía to name a few.

Michal

Předkládaný projekt Participace, média a lokální politika se zaměřuje na tři oblasti politologického výzkumu. První část projektu se
zaměřuje na vliv participace mladých na fungování lokálních samospráv. Aktuálním tématem v ČR po komunálních volbách 2014 je,
zdali jsou mladí lidé v politice hybnou silou reforem. Vede vyšší podíl mladých zastupitelů k vyšší efektivitě samosprávy? Budou tito
zastupitelé usilovat o větší transparentnost samospráv, o zavedení tzv „e-governance“ nebo tzv. participativního rozpočtu? Nejenom
podíl mladých zastupitelů, ale i jejich vzdělání a sociální struktura, ve které žijí, jsou důležitými faktory. Vzdělanější mladí zastupitelé
budou pravděpodobně usilovat o zavedení reforem. Dle teorie sociálního kapitálu jsou elity v prostředí vysoké občanské a politické
participace lépe schopny vykonávat a spravovat své úřady. Proto je nutné testovat následující hypotézy v kontextu interakčních efektů
mezi proměnnými: Vyšší podíl mladých zastupitelů vede k vyšší efektivitě pouze v těch samosprávách, které mají vyšší sociální
kapitál, pokud je sociální kapitál v dané lokalitě nízký, podíl mladých zastupitelů nebude mít na efektivitu samosprávy výrazný vliv.
Vyšší podíl mladých a vzdělaných zastupitelů vede k prosazení a implementaci opatření zvyšující transparentnost veřejné správy,
naopak vyšší podíl méně vzdělaných mladých zastupitelů nebude mít na implementaci těchto opatření významný vliv.V práci tak
budou využity pokročilé statistické metody, ale i polostrukturované rozhovory, které umožní lepší pochopení fungování procesů v praxi.
Výsledky výzkumu, který bude primárně realizován na území Olomouckého kraje budou konfrontovány s celou ČR, ale i jinými
postkomunistickými státy jako například s Estonskem, lídrem v prosazování „participativních“ reforem a elektronizace samosprávy.
Druhá část projektu se zaměřuje na problematiku angažovanosti mladých lidí v komunální politice v České republice. Tato skupina
obyvatel, tedy mladí lidé přibližně ve věku 18–30 let vykazují nejnižší míru volební účasti a politické participace obecně. Mladí lidé
nejčastěji vstupují do politiky na lokální úrovni, tedy ve městech a obcích. Jejich zapojení do fungování a řízení chodu samosprávných
společenství je velmi často první etapou jejich další politické angažovanosti a politické kariéry. Právě na komunální úrovni získávají
mladí lidé první politické zkušenosti, které významným způsobem formují jejich budoucí politickou kariéru. Cílem této části projektu je
identifikovat důvody, které vedou mladé lidi k jejich vstupu do politiky. Tedy k tomu, jaké faktory vedly k jejich rozhodnutí se o volenou
funkci na komunální úrovni ucházet. A dále, jakým způsobem probíhal v daném kandidujícím uskupení proces sestavování kandidátní
listiny. Ambicí třetí části projektu je představit ucelený teoretický rámec pro výzkum role framingu (rámování) v procesu politické
komunikace a poprvé testovat jeho účinek v konkrétní případové studii v českém prostředí. Smyslem je zjistit, do jaké míry mohou
zarámované informace, prezentované v televizním vysílání, formovat politické postoje veřejnosti ke konkrétní společenské události.
Pojem účinek framingu je zasazen do teoretického rámce konceptu politické komunikace a bude na něj nahlíženo z pohledu oboru
politologie. Z hlediska výběru média a mediálního žánru se výzkum soustřeďuje na televizní vysílání, přesněji na hlavní zpravodajské
relace dvou nejsledovanějších televizních stanic v ČR, kterými jsou Události České televize a Televizní noviny TV Nova. Cíl výzkumu
bude naplněn testováním předpokladu valenčního účinku framingu na potenciální příjemce mediálně zarámované informace. Valenční
účinek framingu je odvozován od hodnoty kontextu informace (pozitivní, negativní) a nastává v případě, že názorové stanovisko
obyvatel o určitém subjektu odpovídá kontextové hodnotě informace, kterou o něm obdrželi. Hlavní výzkumný záměr je časově
situován do období krize a pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009.

A project named Participation, Media and Local Politics aims at three subfields of political science research. The first part deals
with the participation of youth and its effects on local governments functioning. Present discourse in this regard is if young
councilors can manage to push for reforms. Does higher share of young councilors in municipal assembly lead to a better
government performance? Will they strive for a more transparent governance of local offices, enacting e-governance reforms or
enhance civic participation via so called participatory budgeting? Not only the share of young councilors, but also their education
and social structure within which they are embedded are important factors, though. More educated councilors are more likely
pursue reforms. Therefore it is important to view these relations in interaction term. Followed hypothesis are thus tested: The higher
share of young councilors leads to higher effectiveness only in those municipalities, where a society posses more social capital,
differently, if social capital is low, also the performance of younger councilors will be rather small. Similarly, highly educated
councilors are more likely to enact reforms leading to better governance such as transparency or improving participation of citizens
on decision making processes. To the contrary, higher share of less educated councilors will not lead to implementation of those
reforms. Theories positing interactions needs appropriate measures of testing, therefore advanced statistical analysis are
employed. To better understand the casual relations in an operative way, interview analysis is employed as well. The outcomes of
research which will be primarily conducted on a case of Olomouc region and juxtaposed to the situation in the Czech Republic will
be compared with other post-communist countries such as Estonia, which is perceived as a leader in implementing participatory
reforms and e-governance at the local level. The second part of Project focuses on youth´s participation at local level politics in the
Czech Republic. In general, this group of young people at the age of 18-30 shows the lowest turnout rate of election as well as
political participation. Commonly, the youth enter politics at the local level politics in municipalities. Their participation and
management of self-governing communities is very often first stage of additional engagement and political career. At this level of
politics, young people get first political experience, which significantly influence their political future. Main aim of this part of Project
is to identify youth´s motives to enter politics. In other words, what factors are crucial in decision to run for office at local level
politics. Also, how is a process of choosing candidates list managed? The third part of the Project introduces comprehensive
theoretical framework for research of framing role in context of political communication for the first time tests its effect on case
study in Czech environment. The goal is to find out to what extent could framed information presented on TV influence public
political attitudes towards concrete social events. The term „framing effect“ is set into theoretical background of political
communication concept and will be taken from political science field. As for the media choice and genre, the research focuses on
TV broadcasting, concretely on two most followed Czech news broadcasts: Czech TV´s Události and TV Nova´s Televizní noviny.
The aim of the research will be fulfilled by testing the assumption of the valence effect of framing towards potential recipients of
media framed information. The valence effect of framing is derived from information context values (both positive and negative) and
is apparent in case that the opinion about something corresponds with the context value of the received framed information. The
main research intention is chronologically set to an era of Mirek Topolánek´s Government crisis and fall in 2009.
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Období dospívání je významnou etapou při dosahování zdravé dospělosti. Dochází ke komplexním změnám v osobnosti člověka, které
probíhají individuálně a souběžně v několika oblastech – fyzické, psychické, sociální a spirituální. Fáze dospívání zahrnuje
přehodnocování hodnot, nalézání nových vzorů, přijetí vlastních změn a zaujetí místa a role ve společnosti. V rámci adolescence
dochází k významnému procesu, kterým je hledání a budování subjektivně uspokojivé a zralé formy identity. Utváření struktury
osobnosti mohou negativně ovlivnit rizikové aktivity, které lze v adolescenci chápat, jako maladaptivní přístup k řešení vývojových
úkolů a naplňování aktuálních potřeb. Rizikovým chováním rozumíme nárůst rizik pro jedince nebo pro společnost. Shledáváme proto
důležitým se zaměřit na rizikové aktivity právě v adolescenci, protože mohou v této fáze negativně ovlivňovat formování základních
postojů, návyků a na celkové utváření základní struktury osobnosti. V rámci výzkumného projektu budou získány detailní informace o
prevalenci těchto rizikových aktivit u českých gymnazistů ve věku od 15 do 19 let. Hlavním cílem, na který bude projekt zaměřen, je
identifikace osobnostních rysů u gymnazistů, kteří k těmto rizikovým aktivitám inklinují. Do výzkumného šetření budou zahrnuty
následující osobnostní proměnné – úzkostnost, impulzivita, sebehodnocení, míra agresivity, depresivity a zvědavosti. Objasnění
vztahů těchto proměnných a rysů přinese novou perspektivu v oblasti výzkumu rizikového chování a nalezené souvislosti mohou být
výchozím bodem pro vytváření efektivnějších postupů v preventivních a intervenčních programech.

Adolescence is a significant period in reaching a healthy adulthood. This period is characterized by the complex changes in human
personalities which take place individually and simultaneously in several areas – physical, psychological, social and spiritual. The
period of adolescence involves reassessment of the values, finding of the new models, accepting the own changes and taking up a
position and a role in the society. There is a significant process of searching and building of subjectively satisfactory and mature
forms of identity during the adolescence. The formation of a personality structure may negatively influence the risky activities which
can be comprehended as a maladaptive approach to the solving of the developmental tasks and meeting the current needs. We
comprehend risky behaviour as the increase in the risk for an individual or a society. Therefore, we find it important to focus on the
risky activities during the adolescence, since they may negatively influence the formation of basic attitudes, habits and overall
formation of the basic personality structure. The research project will collect basic data on the prevalence of these risky activities
concerning the Czech students at gymnasium schools between the ages of 15 - 19. The main aim of this research is to identify the
personality traits of the students at gymnasium schools who tend to incline to these risky activities. The research will include the
following personality variables – anxiety, impulsivity, self-image, the level of aggression, the level of depressivity and curiosity. The
clarification of the relationships in these variables and traits will bring a new perspective in the research of risky behaviour and the
consequent found links may serve as a base for the formation of effective methods within the prevention and intervention programs.

Marián

Projekt je zaměřen na aplikaci vybraných metod geografického výzkumu pro potřeby mapování a identifikace interakcí mezi člověkem
a prostředím. Hlavním cílem je vytvoření, modifikace a aplikace vybraných metodických postupů socioekonomického a fyzickogeografického výzkumu pro sběr a zpracování dat o městském a příměstském prostoru. V rámci této velice široké problematiky se
projekt věnuje detailněji těmto vybraným tématům: analýze denních pohybů obyvatel, modelování sítí a vybraných životních rytmů
obyvatel, analýze prostorové složky socio-patogenních jevů a analýze fyzicko-geografických komponentů městského a příměstského
prostoru jako např. městské klima. Každé téma aplikuje především kvantitativní metody geografického výzkumu (regionální
taxonomie, modelování prostorových interakcí, analýzy v prostředí GIS). Důležitou součástí projektu je zapojení studentů
geografických oborů do výzkumné práce.

The project is focused on the application of selected methods in geographical research in term of mapping and identification of
interaction between man and landscape. The main objective is the creation, modification and application of selected
methodological procedures in socioeconomic and physical-geographical research for data collection and data processing about
urban and suburban areas. Within this quite extensive problem the project address in detail selected topics: analysis of daily
movements of the population, modelling of networks and selected life rhythms of the population, analysis of the spatial component
of socio-pathogenic phenomena, and analysis of physical-geographical components in urban and suburban environment, e.g. urban
climate. Each topic applies particularly quantitative methods of geographical research (regional taxonomy, spatial interaction
modelling, GIS environment analysis). The involvement of students of geographical disciplines in the research work is an important
part of the project.

The project deals with a colletion of incunables deposited in Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (Provincial Archive Opava,
Olomouc branch). Collection was created by Metropolitní kapitula sv. Václava v Olomouci (Metropolitan Chapter House of st.
Venceslaus in Olomouc) and is still owned by Arcibiskupství olomoucké (Archbishopric Olomouc). Despite the fact that research of
such important record group could bring a lot of new information about history of Chapter House and Archbishopric as well,
collection lacks even catalogue – the only way to search in it is a manuscript from 1940´s, which was intended by its authors as
provisory. Therefore creating modern catalogue of incunable collection is one of the goals of our project. As art historians, historians
and archivists are part of the team, catalogue record will be result of interdisciplinar cooperation of our fields of study and its
specific methodologies. During the catalogisation various informations will be discovered concerning history of Chapter House,
handwritten notes, provenance and owners of books, decoration of the incunables and its binding etc. Two members of the team
will also visit Budapest and Wroclaw in order to set our research in context of Central Europe and will try to clarify contacts of clergy
in Olomouc and clergy, humanists and rulers in these two neighbouring cities in the end of 15th century. These findings will be
synthetized in several thematic studies and together with catalogue published as an e-book and in smaller number also as a printed
monography. Research will be also presented on conference Biblioteca antiqua in Olomouc, on public lectures and also during
classes of both participating university departments.
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V pobočce Zemského archivu v Olomouci je jakožto depozitum Arcibiskupství olomouckého uložená nevelká sbírka prvotisků čítající
274 svazků o 363 titulech. Sbírka je součástí většího celku, "Sbírky prvotisků, paleotypů a starých tisků kapitulní knihovny Olomouc",
která s úctyhodným počtem více než 3100 svazků dokládá literární, vědecké a čtenářské preference olomouckých kanovníků čtyř
staletí. Díky časovému vymezení samotnou definicí slova prvotisk, tedy knihy vytištěné do konce roku 1500, je sbírka prvotisků
uzavřeným souborem, který může po zpracování poskytnout množství údajů, nejen o jednotlivých svazcích, ale i členech kapituly, dále
informace o obsahové skladbě, autorech, tiskařích a pomůže rozřešit otázku vazeb jednotlivých členů kapituly k různým kulturním
centrům v okolních zemích a v Itálii. Sbírka je veřejnosti - i odborné - téměř neznámá, jediným vodítkem pro vyhledávání v ní je ručně
psaný "Provisorní seznam prvotisků metropolitní kapituly v Olomouci", sepsaný v letech 1941-42 Ignácem Horníčkem, Metodějem
Zemkem, Františkem Tomáštíkem a Augustinem Neumannem. Sami autoři v úvodu připouští, že se jedná o základ, který má do
budoucna pomoci vzniknout úplnému katalogu. Tento rukopis byl později doplněn rejstříkem a v 90. letech zrevidován PhDr.
Stanislavou Kovářovou. V Archivním vademecu Zemského archivu v Opavě je však sbírka stále vedená jako nezpracovaná. Kromě
těchto pomůcek, obecných informací z průvodce po archivních sbírkách a dílčích studií dotýkajících se jednotlivých exemplářů je však
sbírka prakticky neprobádaná. Představovaný projekt má za úkol vytvořit katalog této sbírky, provést systematický průzkum archivního
fondu kapituly, biskupství i farnosti sv. Václava a zmapovat inventáře, v nichž je fond knihovny zachycen. Na základě vlastnických
poznámek a historických inventářů budou dále zrekonstruovány dějiny sbírky prvotisků (popsání vazeb kanovníků na zahraničí i
domácí humanistickou kulturu, odkud a jak byly získávány knihy, jakým způsobem se jednotlivé svazky do sbírky dostaly). Bude také
proveden rozbor a charakteristika celého fondu. Výzkum v olomouckém archivu podpoří a do středoevropského kontextu pomohou
zasadit dvě zahraniční cesty, do Vratislavi a Budapešti. Získané poznatky a katalog budou zpřístupněny formou monografie
(elektronické i tištěné v menším nákladu). Katalog bude také začleněn do systému Zemského Archivu Opava. Výhodou projektu je
účast jak historiků umění, tak historiků s archivářským školením. Naším záměrem je navázat dlouhodobou interdisciplinární
spolupráci a vytvořit otevřené badatelské prostředí, které umožní osvojení znalostí a schopností specifických pro jednotlivé obory (týká
se to především metodiky práce, ale i porovnání pohledu na objekt knihy – forma versus obsah). Výsledky této spolupráce budou také
využity při výuce na obou katedrách a přispějí k rozvoji vztahů mezi oběma pracovišti.

IGA_LF_2015_003

Možnosti radiologických metod v diagnostice a
léčbě vybraných onemocnění

Heřman

Miroslav

Zobrazovací metody (ZM) mají významnou roli v diagnostice různých typů onemocnění. Uplatňují se všechny typy zobrazení - od
prostých snímků po nejmodernější aplikace ultrasonografie, výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Zobrazovací metody se
zásadním způsobem uplatňují i v intervenční radiologii, kde slouží ke kontrole prováděných výkonů. Intervenční radiologie nachází
uplatnění nejen v diagnostice, ale především v terapii, kde usnadňuje nebo častěji zcela nahrazuje chirurgický výkon. Ve všech
oblastech radiologie probíhá neustálý vývoj zkvalitňující diagnostiku i terapeutické možnosti (v intervenční radiologii). K tomuto vývoji
chceme přispět v několika oblastech i v rámci tohoto projektu. Půjde zejména o: stanovení možností neinvazivních ZM v diagnostice
onemocnění kardiovaskulárního systému; možnosti miniinvazivní terapie onemocnění cév; zpřesnění diagnostiky pomocí klasických i
moderních ZM; diagnostické a terapeutické možnosti vaskulární a nevaskulární intervenční radiologie.

Imaging methods (IM) have important role in diagnostics of different types of diseases. Various imaging methods are used from
plain films to up-to-date applications of ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance. Imaging plays an
important role also in interventional radiology, where it guides performed procedures. Interventional radiology is used not only in
diagnostics, but mainly in the therapy, where it helps to perform or replaces surgical procedures. Extensive research covers all parts
of radiology. We would like to contribute to research in radiology particularly in following areas: possibilities of non-invasive imaging
in the diagnosis of cardiovascular system; miniinvasive therapy of vascular diseases; imaging diagnostics using classical as well as
modern imaging methods; in vascular and non-vascular interventional radiology.

Area of self-perception of subjective impact of disability (chronic illness) is both actual and important in special education and other
scientific disciplines. It brings deep information about actual human needs saturation (esp. dysfunctional) with the reflection of
actual state of the client by a holistic point of view. The project is focused on three sub-theme areas which will used (for the
saturation of aims and research questions) mixed-approach research design. Due non-solved phenomena (based on no findings of
publications in databases), the conception of research is co called initial research in pre-research ones (exploratory-description
approach). Areas in projects are: (1) Pre-research of life satisfaction (in its levels – domains) and coping with challenging life
situations – stress – in groups of adult people suffer from mild mental disability; in pupils/students with visual impairment; in adult
people in structural after-care programme with dependence syndrome and currently abstaining. (2) Pre-research of perception of
presence of selected chronic illness – multiple sclerosis in adult population (18-y and older). (3) Pre-research of level of internal
curriculum of Health Education study discipline in pupils of 9th grade of basic schools (the Czech Republic area). Standardized Life
Satisfaction Questionnaire (LSQ) and Stress Management Strategies (SVF 78) will be used as techniques of data collection for 1st
area; Incomplete Sentence Test and Three Wishes technique will be used for 2nd area; content analysis of concepts and specifics
of study curriculum discipline and level of knowledge in 3rd area. Main aims are: (1) To determine life satisfaction levels (and its
specifics in different domains - levels) for above mentioned groups using quantitative data collection techniques. (2) To determine
impact of perception of presence of chronic diseases (multiple sclerosis) using a qualitative approach. (3) To determine the level of
internal curriculum by 9th grade school pupils (area of the Czech Republic) in Health Education. Results of project will be presented
at scientific conferences (emphasis on foreign), published in peer-reviewed journals, eventually published in scientific conferences
proceedings (emphasis on RIV creditable categories) and publication of book. TProject is uniformly composed of academics, as
well as students of doctoral study program (Special Education), students of master’s degree program of Faculty of Education,
Palacký University Olomouc. Target groups will be specified according to current regional availability, expressing agreement with
active participation (consent of institution) on survey respondents' / cases willingness. Research team guarantees realisation by
experiences with both quantitative and qualitative approaches. In process of data collection, ethical aspects will be respected
(request of anonymity, voluntary). During the preparing of publication, process will be processed in accordance with principles of
publishing ethics. All outputs of project will be dedicated to this properly. Research issues are in context of research activities of
workplace as well as in accordance with themes and concepts of master's and doctoral theses of participating students in project.

IGA_PdF_2015_003

Percepce subjektivního dopadu zdravotního
postižení / přítomnosti chronického onemocnění Chrastina
a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti

Jan

Problematika osobní percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení (chronického onemocnění) je aktuální a významnou oblastí
ve speciálněpedagogických i jiných vědních disciplínách. Přináší cenné informace o aktuálním stavu potřeb (především
dysfunkčních), které reflektují aktuální stav příjemce péče (klienta) pohledem holistické lidské bytosti. Předkládaný projekt se
zaměřuje na tři dílčí oblasti, přičemž pro saturaci cílů a výzkumných otázek bude využito smíšeného designu výzkumu. Vzhledem k
tomu, že výše uvedená problematika nebyla – v podobě relevantních publikačních výstupů – dohledána ve vědeckých databázích
odborných článků, je celá koncepce výzkumu považována jako tzv. počáteční výzkum v podobě předvýzkumů (exploratorně-deskriptní
přístup k vědecké realitě). Jednotlivé oblasti, které projekt bude zahrnovat, jsou tyto: (1) Výzkumné šetření – předvýzkum životní
spokojenosti (v jednotlivých úrovních – doménách) a zvládání náročných životních situací – stresu – u cílové skupiny dospělých (tj.
starších 18 let) osob s lehkým mentálním postižením; u žáků / studentů se zrakovým postižením; a u osob strukturovaných
doléčovacích programů a poradenských zařízení (osoby dospělé se syndromem závislosti a v současné době abstinující). (2)
Výzkumné šetření percepce přítomnosti a dopadu chronického onemocnění – roztroušené sklerózy u dospělých (tj. starších 18 let)
nemocných. (3) Výzkumné šetření – předvýzkum úrovně osvojeného kurikula žáky 9. ročníků vybraných základních škol (České
republiky) ve Výchově ke zdraví. Užitými technikami pro sběr dat bude standardizovaný nástroj Dotazník životní spokojenosti (DŽS) a
standardizovaný nástroj Strategie zvládání stresu (SVF 78) pro první oblast; nestandardizovaný nástroj Test nedokončených vět a test
Tří přání pro druhou oblast; v neposlední řadě pak obsahové analýzy obsahu, koncepce a pojetí úrovně a specifik kurikula zkoumané
studijní disciplíny v oblasti třetí. Hlavními cíli projektu jsou: (1) Zjistit životní spokojenost (a její specifika v jednotlivých doménách –
úrovních) u výše uvedených cílových skupin s užitím kvantitativních technik sběru dat. (2) Zjistit percepci přítomnosti dopadu –
přítomnosti chronického onemocnění (roztroušené sklerózy) s pomocí kvalitativního přístupu. (3) Zjistit úroveň osvojeného kurikula u
žáků 9. ročníků ZŠ (v rámci geografické oblasti ČR) ve Výchově ke zdraví. Výsledky získané šetřeními v rámci projektu budou
prezentovány na odborných vědeckých konferencích (důraz kladen na zahraniční), publikovány v odborných recenzovaných
časopisech, příp. sbornících z vědeckých konferencí (důraz kladen na započitatelné a RIV kategorií uznatelné výsledky) a vydány v
podobě odborné knihy dedikované projektu. Na projektu se rovnoměrně podílejí akademičtí pracovníci, stejně jako studenti
doktorského studijního programu Speciální pedagogika a studenti magisterského studijního program realizovaných na PdF UP v
Olomouci. Cílové skupiny budou specifikovány dle aktuální regionální dostupnosti, vyslovení aktivního souhlasu s participací (příp.
souhlasu instituce) na šetřeních a ochotě respondentů / případů. Složení řešitelského týmu garantuje zabezpečení realizace šetření
zkušenostmi s kvantitativními i kvalitativními přístupy k vědecké realitě. V procesu získávání výzkumných dat bude respektován
požadavek anonymity, dobrovolnosti a etické aspekty výzkumu. V průběhu tvorby publikačních výstupů bude postupováno v souladu
se zásadami publikační etiky. Všechny výstupy vzniklé v průběhu řešení projektu budou tomuto řádně dedikovány. Řešená témata
jsou v souladu s tématy řešenými v rámci vědecko-výzkumných aktivit pracoviště, stejně jako v souladu s tématy a koncepcí
diplomových a dizertačních prací studentů participujících na řešení projektu.

IGA_FF_2015_012

Impresionismus v Pijpelinkách Jacoba Israëla
de Haana a Knihách malých duší Louise
Couperuse: originál a překlad. Srovnání
recepce jejich děl v kontextu českého a
nizozemského kulturního prostředí

Zuzana

Projekt zkoumá impresionistické aspekty reprezentace města (Amsterdamu a Den Haagu) v nizozemské literatuře a nizozemském
výtvarném umění, konkrétně v díle spisovatelů Jacoba Israëla de Haana - Pijpelijntjes (č. vyšlo jako Pijpelinky) - a Louise Couperuse De boeken der kleine zielen (č. vyšlo jako Knihy malých duší) - a na obrazech jejich současníků, malířů nizozemské impresionistické
školy Georga Hendrika Breitnera a Isaaca Israëlse. Jedná se o interdisciplinární projekt, který se ale zaměřuje i na další, především
literární ohledy tvorby vybraných spisovatelů, jsou jimi recepce jejich díla v českém a nizozemském prostředí a také překladatelské
strategie využité pro zprostředkování zkoumaných aspektů v českých překladech.

The project examines aspects of the impressionist representation of the town (Amsterdam and The Hague) in Dutch literature and
Dutch fine art, specifically in the work of writers Jacob Israël de Haan - Pijpelijntjes (in Czech published as Pijpelinky) - and Louis
Couperus - De Boeken der kleine Zielen (in Czech published as Knihy malých duší) - and their contemporaries painters of the
Dutch impressionist school namely George Hendrik Breitner and Isaac Israëls. It is an interdisciplinary project, which also focuses
on other, mainly literary aspects of work of selected authors: this means reception of their work in the Czech and Dutch literary area
and the translation strategies utilized in the Czech translations.

Helena

V technologicky vyspělé a konzumní společnosti, která preferuje úspěch a výkonnost jedince, se pacienti často obávají, že jim nebude
v závěru života poskytnutá péče respektující jejich osobní důstojnost a autonomii. Ve výzkumu agentury STEM/MARK v České
republice v roce 2013 respondenti uvedli, že na umírání se nejvíce obávají právě ztráty důstojnosti. V současné době ale neexistuje
česká verze dotazníku, který by umožňoval zjistit, jak čeští pacienti vnímají důstojnost, a které faktory ji nejvíce ohrožují. Důstojnost
přitom představuje základní hodnotu lidské existence a nejvyšší hodnotu v souvislosti se zdravím podmíněnou kvalitou života.
Chochinův Model důstojnosti zahrnuje široké spektrum fyzických, psychosociálních, duchovních a existenciálních problémů, které
ovlivňují pocit důstojnosti pacienta, a poskytuje tak platformu pro jejich hlubší pochopení. Tento model použil Chochinov jako
východisko při konstrukci sebehodnotícího nástroje pro oblast důstojnosti pacienta - Patient Dignity Inventory (PDI), který obsahuje 25
otázek s 5-bodovou Likertovou škálou. Otázky se zaměřují na pět faktorů: příznak utrpení, existenciální tíseň, závislost, duševní klid a
sociální podpora. Anglická verze dotazníku PDI byla vytvořena v Kanadě, ale v současné době již existují překlady do dalších jazyků
(němčina, holandština, italština). PDI je screeningový nástroj k posouzení otázek, které se vztahují ke smyslu důstojnosti. Poskytuje
tak sestrám i lékařům možnost identifikovat, jak pacient vnímá ohrožení své důstojnosti. I když byl PDI primárně vyvinut jako hodnotící
nástroj pro terminálně nemocné onkologické pacienty, je v současné době ve výzkumných studiích využíván i u neonkologických a
geriatrických pacientů. Pro transformaci anglické verze dotazníku Patient Dignity Inventory (PDI) bude použit pětifázový postup dle
doporučení Benton et al. a Guillemin et al., který vychází z potřeb lékařského, psychologického a sociologického výzkumu a tvorby
hodnotících nástrojů pro koncept HRQOL (health-related quality of life). Metodika zahrnuje následující fáze: A: překlad do mateřského
jazyka; B: syntéza překladů; C: překlad zpět do původního (anglického) jazyka; D: recenze překladu komisí odborníků pro danou
oblast; E: pre-test dotazníku. Fázi „A“ provedou dva překladatelé (klinický a profesionální), jejichž mateřským jazykem je čeština. Ve
fázi „B“ provede syntézu překladů třetí překladatel a bude vytvořena společná verze pro fázi „C“, kterou zajistí další dva překladatelé
(klinický a profesionální, rodný jazyk angličtina). Ve fázi D posoudí komise odborníků (zdravotničtí profesionálové pro péči o
nevyléčitelně nemocné a profesionální překladatelé) eventuální rozdílnosti mezi přeloženými verzemi. Verifikují shodnost překladů
pomocí sémantické, idiomatické, vyjadřovací a koncepční ekvivalence a vytvoří pre-finální verzi překladu, která bude použita ve fázi
„E“. Soubor respondentů pre-testu bude tvořit 30-40 pacientů ve věku nad 18 let, kteří souhlasí se zařazením do výzkumu,
nevyléčitelně nemocných a schopných vyplnit dotazník. Na základě výsledků pre-testu bude komisí odborníků upravena finální česká
verze dotazníku PDI-CZ, která bude odeslána prof. H. Chochinovi společně s protokolem o postupu v jednotlivých fázích transformace.
Vytvoření české verze dotazníku PDI umožní sestrám identifikovat problémy a obavy související s ohrožením důstojnosti pacientů v
českém kulturním prostředí.

In a technologically advanced and consumer society which prefers successful and highly efficient individuals, patients often fear
that the care provided at the end of life will not respect their personal dignity and autonomy. In a survey carried out in the Czech
Republic by STEM/MARK in 2013, people stated that loss of dignity is their greatest fear connected with dying. At present, there is
not a Czech version of the questionnaire that would make it possible to find out how Czech patients perceive dignity and what
factors pose a threat to dignity. Nevertheless, dignity still remains the key value of human existence and the highest value in
connection with health-related quality of life. The Chochinov’s Dignity model includes a wide range of physical, psychosocial,
spiritual and existential problems which affect the patient’s dignity and provide a platform for its deeper understanding. Chochinov
used this model as the grounds for the constructing a self-assessment tool to investigate patients’ dignity – Patient Dignity Inventory
(PDI), which contains 25 questions with 5-point Likert scale. The questions aim at five factors: suffering, existential anxiety,
dependence, spiritual well-being and social support. The English version of the PDI was created in Canada and has been translated
into other languages (German, Dutch, Italian). The PDI is a screening tool to assess issues related to the meaning of dignity. It
enables nurses and doctors to identify how the patient feels his/her dignity is threatened. Although the PDI was primarily developed
as an assessment tool for the terminally ill oncology patients, as present it is used in research amongst non-oncology patients and
geriatric patients. In order to transform the English version of PDI into Czech, a five-step procedure by Benton et al. and Guillemin
will be used. It is based on the needs of medical, psychological and sociological research and tools for assessing HRQOL (healthrelated quality of life). The methodology comprises of the following steps: A: translations into mother tongue; B: synthesis of the
translations; C: back-translation in English; D: review of the translation by a board of experts in the field; E: questionnaire pre-test.
Step “A” will be carried out by two translators (clinical and professional) whose mother tongue is Czech. Step “B” by a third
translator and a common version in step “C” will be performed by two translators (clinical and professional) whose mother tongue is
English. In step “D”, a board of experts (health care professionals dealing with the terminally ill and professional translators) will
assess any differences between the two versions. They will verify the congruity between the two versions on semantic, idiomatic,
content and concept equivalence and will create a pre-final version of the questionnaire, which will be used in step “E”. The pre-test
sample will comprise of 30-40 patients aged 18 and more who agree to take part in the research, are terminally ill and are able to
complete the questionnaire. Based on the results of the pre-test, the group of experts will prepare the final version of PDI-CZ, which
will be sent to prof. Chochinov together with the protocol documenting each step of the transformation. Creating a Czech version of
the PDI will enable nurse to identify issues and concerns related to threats to patient’s dignity in the Czech cultural environment.

Pavel

Interakce léčiv je problematika zahrnující ve své podstatě vždy interakce se strukturami rozhodujícími o účinku dané látky na
organismus. Patří sem tedy i studium vzájemných interakcí léčiv i studium interakcí léčiv s biologickými strukturami, nejčastěji
proteiny, s nejrůznější funkcí. Projekt odráží různorodost interakcí léčiv v jejich šíři. Jedná se o tradičně studovanou problematiku
interakcí s enzymy metabolismu léčiv (včetně vlivu genotypu lidských cytochromů P450 na lékové interakce, zatím studované in vitro)
a dalšími systémy (např. ABC transportéry) a možnostmi interakcí látek přírodního původu s běžně používanými léčivy, interakcemi
modelových léčiv s gastrointestinálním mikrobiomem u modelového zvířete (myš, potkan) a v neposlední řadě i rozdíly v metabolismu
léčiv u enantiomerních forem často předepisovaných léčiv (např. ketokonazol, omeprazol). V důsledku lékových interakcí dochází k
ovlivnění farmakokinetiky léčiva; proto bude pozornost rovněž věnována změnám farmakokinetiky v septických stavech navozených u
experimentálních zvířat s možností porovnání s klinickým stavem u pacientů např. s hyperalbuminémií v septickém stavu. V této
souvislosti bude rovněž zajímavé sledovat frekvenci chyb při ošetřování pacientů. V rámci projektu bude rovněž, s využitím unikátních
technik, studována distribuce léčiv resp. potenciálních léčiv v buňce.

Drug interactions represents an extremely broad theme which however stems from an interaction of a drug or a potential drug with
structures of decising role on drug effect on the organism. Hence, the drug-drug interactions as well as interactions of drugs with
biological structures (targets - most often proteins) with different function. This is why the project reflects the complexity of the
theme. It deals e.g. with traditionally studied theme of interactions of xenobiotics with enzymes of drug metabolism (incl. studies on
the effect of gene polymorphism of cytochromes P450 or differences in interactions between enantiopure drugs), as well with other
systems influencing drug pharmacokinetics as the ABC transporters. Among compounds studied, the interactions of naturally
occuring molecules (as flavonoids) with commonly used drugs will be subject of this study. Another part of this project will be
focussed on the interaction of drugs with intestinal microbiome of model experimental animals (rat/mouse). Due to drug
interactions, drug pharmacokinetics is often altered; this is also why changes of pharmacokinetics incl. the quality of the drugplasma protein binding in septic patients may occur. Here, a comparison with data obtained with experimental in vtro as well as in
vivo models will help to understand the effects observed. Studies on drug-related problems in patient care will be also pursued here.
Also, drug distribution at the cellular or subcellular level (with the use of unique techniques of imaging available here) will be also
subject of this project.

Eva

Ordinace zubního lékaře je podle zahraničních studií místo s vysokým rizikem přenosu infekčního agens. Prevence přenosu
infekčního agens v zubním lékařství je důležitým předmětem (námětem), který vyvolává v současné době stále větší zájem. Dokladem
toho jsou několikrát novelizovaná doporučení Centers for Disease Control and Prevention (CDC), která jsou následně rozpracována do
legislativy jednotlivých zemí a četné odborné studie publikované v posledním období. Nicméně, znalosti o skutečném riziku
zkříženého přenosu infekčního agens jak na zdravotnické pracovníky, tak na pacienta jsou malé. Studie je zaměřena na biologické
rizikové faktory, které jsou hodnoceny ve dvou vehikulech. Prvním z nich je voda v rozvodu vody zubní soupravy s křeslem.
Mikrobiologickou kultivací budou kvantitativně a kvalitativně stanoveny dva bakteriální kmeny – Legionella spp. a Pseudomonas
aeruginosa. Mikrobiální kvalita této vody současně rozhoduje o mikrobiální kontaminaci vnitřního vzduchu a povrchů v ordinaci
zubního lékaře. Druhým sledovaným vehikulem je vnitřní vzduch ordinace zubního lékaře kontaminovaný bioaerosolem, který je
považován za vysoce infekční. Infekční agens v něm přítomné je trojího původu - mikroorganismy přítomné v dutině ústní pacienta,
bioburden vody a vzduchu u zubní soupravy s křeslem a špatně dekontaminované a sterilizované opakovaně používané zdravotnické
prostředky. Kapénky bioaerosolu podle své velikosti buď sedimentují a kontaminují povrchy, nebo mohou zůstat ve vznosu a následně
mohou být vdechnuty a poškozovat zdraví přítomných jedinců.

According to the international studies, dental surgery is a site associated with risk of infectious agents transmission. Prevention of
transmission of infectious agents in dentistry is an important subject (theme), which currently produces more and more interest.
Proof of this are amended several recommendations Centers for Disease Control and Prevention (CDC), which are then developed
into the legislation of each country and the numerous specialized studies published in the last period. However, knowledge about
the risk of cross transmission of infectious agents to both healthcare professionals and patient are small. The study is focused on
biological risk factors that are evaluated in two vehicles. The first vehicle is water in dental unit water lines. Two strains of bacteria Legionella spp. and Pseudomonas aeruginosa, will be quantitatively and qualitatively defined in microbiological culture. Microbial
quality of water decides on microbial contamination of indoor air and surfaces in a dental surgery. The second vehicle is indoor air
in dental surgery contaminated by bioaerosolem, which is considered highly infectious. Infectious agents in the bioaerosol may be
of 3 different origins – microorganisms in the mouth of the patient, water bioburden and air at the dental unit and insufficiently
decontaminated and sterilised reusable instruments. Bioaerosol droplets may sediment and contaminate surfaces or stay in the
form of aerosol and be inhaled.

Milan

Projekt je zaměřen na konstrukci a verifikaci (praktické ověření) nových kvantitativních i kvalitativních nástrojů ve
speciálněpedagogické diagnostice a intervenci a tímto zaměřením navazuje a rozšiřuje cíle předchozích projektů IGA (týmu řešitele
prof.Valenty) předmětně orientovaných na diagnostiku a intervenci ve speciální pedagogice. Předložený projekt je složen z následující
čtveřice segmentů: I.) Konstrukce a verifikace nástroje zaměřeného na evaluaci (i evidenci) dramaterapeutického procesu u dětí a
klientů s psychickou poruchou ( s důrazem na klienty s léčbou závislostí), za segment odpovídá Milan Valenta. II.) Experimentální
ověřování technologie měření kategorií změněné komunikace seniorů s demencí zasazené do procesu terapeuticko-formativní
intervence, za segment odpovídá Oldřich Muller. III.) Vytvoření diagnostického nástroje v rámci teatroterapeutické intervence, který by
byl schopen porovnat jednotlivé teatroterapeutické inscenace, resp. v nich obsažené účinné faktory terapeutického procesu u jedinců
s postižením či psychosociálním ohrožením. Za segment odpovídá Martin D. Polínek. IV.) Evaluace indikátorů schopnosti učení se v
rámci dynamické diagnostiky u dětí s projevy problémového chování, ADHD a poruch chování, u dětí umístěných v zařízeních pro
výkon institucionální výchovy na základě soudního rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy, uložení ochranné výchovy či předběžném
opatření, žáků navštěvujících základní školu pro žáky se specifickými poruchami chování. Za segment odpovídá Míla Hutyrová. V.)
Konstrukce a verifikace diagnostického materiálu, který by byl zaměřený na diagnostiku dyskalkulie a matematických obtíží. Tento
diagnostický materiál (test) by měl kombinovat kvantitativní a kvalitativní přístupy (smíšené strategie) a pružně reagovat na úroveň
matematických schopností vyšetřovaného žáka. Zodpovídá Pavel Svoboda.

The project focuses on the design and verification ( practical verification ) of new quantitative and qualitative tools in special
education diagnosis and intervention , and this focus continues and expands the goals of previous projects IGA ( implementation
team prof.Valenty ) objective- oriented diagnosis and intervention in special education. The present project is composed of the
following four segments: I. ) The design and verification tools focused on evaluation ( and records ) dramatherapeutical process in
children and clients with mental disorder ( with an emphasis on clients in the treatment of addiction ), for segment corresponds
Milan Valenta . II . ) Experimental verification of the measurement technology changed communication categories of seniors with
dementia set in the formative process of Therapeutic interventions, for segment corresponds O. Muller . III . ) Creating a diagnostic
tool within teatroterapeutical intervention , which would be able to compare individual teatroterapeutické production , respectively .
contained therein an effective therapeutic process factors in individuals with a disability or psychosocial risks. For segment
corresponds Martin D. Polínek . IV . ) Evaluation of indicators of learning skills within a dynamic diagnosis in children with
symptoms of problem behavior , ADHD and behavioral disorders in children placed in facilities for institutional care on the basis of a
court decision on institutional education or protective education or interim measures, pupils primary school for pupils with specific
behavioral problems . For segment corresponds Mila Hutyrová . V. ) Design and Verification diagnostic material , which would be
focused on the diagnosis of dyscalculia and mathematical difficulties. This diagnostic material (test ) should combine quantitative
and qualitative approaches (mixed strategy) and to respond flexibly to the level of mathematical ability investigated pupil.
Responsible Pavel Svoboda .

Lenka

Ne-hodgkinské lymfomy, reprezentované především difuzním velkobuněčným lymfomem, folikulárním lymfomem a lymfomem z
plášťových buněk jsou skupinou lymfoidních neoplázií, které patří díky moderním léčebným přístupům k vysoce kurabilním
nádorovým onemocněním. Stále však existuje významná skupina pacientů, kteří jsou primárně refrakterní na podávanou terapii nebo
po jejím ukončení relaxují. Vyšetření PET/CT provedené po prvních cyklech chemoterapie (interim PET/CT) k časnému zhodnocení
léčebné odpovědi může být cenným ukazatelem citlivosti nádoru na podávanou léčbu. Možnosti hodnocení interim PET/CT jsou
poměrně široké, nejsou dosud standardizované a jsou předmětem klinického výzkumu. Předmětem projektu je zhodnocení dvou
semikvantitativních metod hodnocení interim PET/CT – výpočtu rozdílu SUVmax mezi vstupním vyšetřením před zahájením
chemoterapie a interim vyšetřením a tzv. Deauvillských kritérií. Cílem je statistické zhodnocení prognostického významu těchto metod
hodnocení na souboru pacientů již vyšetřených v minulých letech.

Non-Hodgkin’s lymphomas represented mostly by diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma and matle cell lymphoma is a
group of lymphoid neoplasia, which is highly curable thanks to modern therapeutic approaches. Nevertheless, part of the patients
doesn’t respond to the therapy or relapse soon after its completion. PET/CT examination performed after first cycles of
chemotherapy (interim PET/CT) may be a valuable tool for tumor chemosensitivity assessment. Variety of evaluation techniques are
being explored and have not been standardized yet. The object of our study is evaluation of two semiquantitative methods – change
of SUVmax overtime between two scans, before chemotherapy and interim examination, and Deauville criteria. The aim is statistical
analysis of these methods as a prognostic factor on a group of patients examined in the past years.

IGA_FZV_2015_002

IGA_LF_2015_004

IGA_LF_2015_005

Transformace anglické verze dotazníku Patient
Dignity Inventory (PDI) do českého jazyka

Vaidová

Kisvetrová

Sudium interakcí léčiv metodami experimentální
Anzenbacher
a klinické farmakologie

Mikrobiální kontaminace vody v rozvodech
zubní soupravy s křeslem a vzduchu v ordinaci
zubního lékaře

Sedlatá Jurásková

IGA_PdF_2015_004

Konstrukce a verifikace (praktické ověření)
nových kvantitativních i kvalitativních nástrojů ve Valenta
speciálněpedagogické diagnostice a intervenci

IGA_LF_2015_006

Semikvantitativní hodnocení časného 18F-FDG
Henzlová
PET/CT u pacientů s ne-hodgkinskými lymfomy

Natural substances display a wide spectrum of biological activities hence they are considered a suitable agents of prevention and
treatment of chronic complications that accompany many disorders. The effects of natural substances are related to their interaction
with many factors. Research in the area of natural substances interactions with biomacromolecules (chromosomal DNA, tRNA,
enzymes, transcription factors and receptors), influence of natural substances on signaling pathways and redox reactions that occur
in the organism, provide valuable information on the mechanisms that are the basis of protective and anti-inflammatory activities of
the substances. Basic research utilizes in vitro techniques, especially cell culture models that may be primary cells or proliferating
cells derived from cell lines, particularly cancer cell lines. Long-term focus of our laboratory is interactions of natural substances
with signaling pathways that regulate metabolism of xenobiotics, angiogenesis, and the level of reactive oxygen and nitrogen
species. Complex evaluation of these signaling pathways and the interactions of natural substances with these, thereby influencing
protein expression at the translational and post-translational level, requires more detailed knowledge. We will focus on a limited
number of signaling pathways in carefully selected cell models, e.g. cells of the skin, and we will evaluate the effects of natural
substances on these signaling pathways. The project will aim at: the influence of sulfation on the biological activity of flavonoids and
flavonolignans; the influence of natural substances on the content and function of microbiome; model of skin and skin cells to
investigate biological activity in vitro; interaction of natural substances with DNA and proteins; the influence of natural substances
on angiogenesis and expression of selected microRNAs.

IGA_LF_2015_007

Studium mechanismů biologické aktivity
přírodních látek na modelech buněčných kultur

Modrianský

Martin

Přírodní látky vykazují široké spektrum biologických aktivit, proto jsou považovány za vhodnou prevenci a léčbu chronických
komplikací, které provází řadu onemocnění. Účinky přírodních látek jsou založeny na jejich interakci s mnoha faktory. Výzkumy v
oblasti interakcí přírodních látek s biomakromolekulami (chromozomální DNA, tRNA, enzymy, transkripčními faktory a receptory),
jejich účinky na signální dráhy a redoxní reakce, které probíhají v organismu, poskytují cenné informace o mechanismech, které jsou
podstatou protektivních a protizánětlivých účinků těchto látek. Základní výzkum je prováděn s využitím in vitro technik, především pak
modelu buněčných kultur, které mohou být primární nebo odvozené od proliferujících, zejména rakovinných, linií buněk. Naše
laboratoř se dlouhodobě zabývá interakcemi přírodních látek se signálními dráhami, které regulují metabolismus xenobiotik,
angiogenezi, a úroveň reaktivních forem kyslíku a dusíku. Komplexní hodnocení těchto signálních drah a jak s těmito drahami
interagují přírodní látky, čímž ovlivňují expresi proteinů na translační a post-translační úrovni, vyžaduje podrobnější informace.
Budeme se soustředit na určité signální dráhy ve vybraných buněčných modelech, např. buňky kůže, a budeme hodnotit účinky
přírodních látek na tyto signální dráhy. Projekt je zaměřen na: vliv sulfatace na biologickou aktivitu flavonoidů a flavonolignanů; vliv
přírodních látek na složení a funkci mikrobiomu; model kůže a kožních buněk pro studium biologické aktivity in vitro; interakce
přírodních látek s DNA a proteiny; vliv přírodních látek na angiogenezi a expresi vybraných mikroRNA.

IGA_LF_2015_008

Studium buněčné signalizace ve vztahu k
nemoci II

Überall

Ivo

Předkládaný projekt je zaměřen na problematiku vzniku, diagnostiky a potenciální terapie některých typů nádorů. Na projektu budou
spolupracovat různé kliniky a ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Projekt je rozdělen do 2
tematicky rozdílných skupin dílčích projektů. První skupina se týká výzkumu hormonálně dependentních nádorů prsu, prostaty a
dělohy, druhá skupina akcentuje studium mnohotné lékové rezistence a buněčného poškození. Pro experimentální účely budou
použity vzorky nádorových tkání a různých tělních tekutin od onkologických pacientů i od nádorů odvozené buněčné linie kultivované
in vitro. Cílem tohoto projektu bude přispět ke zlepšení diagnostiky, prognózy a predikce reakce na terapii a zlepšit tak kvalitu života
pacientů s těmito nádory.

The project is focused on the origin, diagnosis and potential treatment of certain types of tumors. It will involve the cooperation of
several clinics and institutes of the Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University/ University Hospital in Olomouc. The
project is divided into 2 groups of sub-theme projects. The first relates to research on hormone-dependent breast, prostate and
uterine tumours while the second emphasizes study of multi-drug resistance and cell damage. For experimental purposes, samples
of tumor tissue and various body fluids obtained from cancer patients as well as tumor-derived cell lines cultured in vitro, will be
used. The aim of the study is to contribute to improving the diagnosis, prognosis and prediction of response to therapy and, to
improve the quality of life of patients with these tumors.

IGA_LF_2015_009

Studium patogeneze a možností prevence u
chorob s imunopatologickým základem III

Křupka

Michal

Projekt bude přímo tematicky navazovat na projekty z minulých 2 let. Bude rozdělen na 3 tematické celky: 1) Produkce a testování
rekombinantních antigenů, imunomodulačních molekul a DNA vakcinačních plasmidů pro konstrukci antiinfekčních vakcín; 2)
Imunologické mechanismy v patogenezi vybraných nemocí/komplikací asociovaných se zánětem; 3) Vliv struktury imunokomplexů na
patogenezi IgA nefropatie. Na řešení projektu se budou podílet Ústav imunologie Lékařské fakulty UP Olomouc (Výzkumný tým
Imunomodulace - témata 1 a 3, výzkumný tým Molekulární biologie zánětu - téma 2), Ortopedická klinika FN Olomouc (téma 2) a
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc (téma 2).

The project will directly thematically follow on projects of the past 2 years. It will be divided into three thematic areas: 1) Production
and testing of recombinant antigens, immunomodulatory molecules and DNA vaccine plasmids for the construction of vaccines; 2)
Immunological mechanisms in the pathogenesis of selected diseases / complications associated with inflammation; 3) Influence of
structure of immunocomplexes in the pathogenesis of IgA nephropathy. On the project will participate Department of Immunology,
Faculty of Medicine, UP Olomouc (all three themes), Department of Orthopedic Surgery, University Hospital Olomouc (theme 2) and
Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis, University Hospital Olomouc (theme 2).

Tomáš

Heterocyklické systémy jsou velmi četně zastoupeny u přírodních látek s biologickým účinkem. Mezi nejběžnější heteroatomy
zakomponované do skeletu těchto sloučenin patří atomy dusíku, kyslíku a síry, lze se ovšem setkat i s méně běžnými heteroatomy,
jako je například selen či fosfor. Zobecnit biologický efekt heterocyklických sloučenin je takřka nemožné, pro ilustraci lze jmenovat
cytotoxické, baktericidní, antivirální či antimikrobiální účinky. Z výše uvedených důvodů je tento projekt zaměřen na syntézu různých
heterocyklických sloučenin. K přípravě bude použita jak klasická syntéza v roztoku, tak i syntéza na pevné fázi. Projekt je členěn do
dvou základních celků, a to podle typu heteroatomu, který je pro danou sloučeninu zásadní. Dusíkaté heterocykly lze nalézt v Sekci A,
a kyslíkaté heterocykly jsou začleněny do Sekce B. Sekce A je rozdělena do pěti části, z nichž každá část má svého řešitele z řad
Ph.D. studentů. V první části bude zkoumána příprava nových derivátů 1,2,3-selendiazolu. Tyto pěti-četné sloučeniny vykazují
cytotoxické či baktericidní vlastnosti; jsou také důležité prekurzory pro syntézu 1,2,3-triazolů. Druhá část řeší problematiku šestičetných 1,2,4-triazinů, u kterých je, díky jejich strukturní podobnosti s uracilem, očekávána cytotoxická či antimikrobiální aktivita. Třetí
a čtvrtá část Sekce A má podobné téma zaměřené na modifikaci 3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, který je možné ribosylovat v poloze 1,
či dále derivatizovat v poloze 2. U látek 3-hydroxychinolin-4(1H)-onového typu byla prokázána protinádorová aktivita, z tohoto důvodu
může biologické testování nových sloučenin přinést zajímavé výsledky. Poslední, pátá část, je zaměřena na přípravu derivátů
diazepinonu na pevné fázi. Produkty syntézy budou velmi podobné komerčně známému léku Triazolam, který je znám svým
sedativním účinkem. Sekce B je rozdělena do tří částí., kde každá část má svého řešitele. První část zkoumá možnosti přípravy 3hydroxy-1H-chromen[4,3-b]pyridin-4,5-dionu. Tyto sloučeniny v sobě kombinují jak skelet kumarinový, tak i chinolinový. U produktů je
očekávána rozmanitá biologická aktivita, jako například antikoagulační, analgetické či antibakteriální. Druhá část je věnována studiu
reaktivity derivátů substituovaného D-glukosaminu, u kterých lze rovněž potencionálně předpokládat biologické účinky. Poslední,
avšak neméně zajímavá, část Celku B je zaměřena na chemii triterpenů. Triterpeny jsou přírodní sloučeniny, které často vykazují
různou protizánětlivou, antivirostatickou (HIV), či cytotoxickou aktivitu. Závěrem lze konstatovat, že předložený projekt podpoří syntézu
strukturně zajímavých sloučenin, u kterých lze potencionálně předpokládat biologickou aktivitu. Z tohoto důvodu budou jak cílové
sloučeniny, tak i jednotlivé intermediáty podrobeny testování na vybrané biologické účinky. Experimentální výsledky budou
publikovány v impaktovaných vědeckých časopisech.

Heterocyclic compounds can be frequently found among biologically active substances. The most common heteroatoms, which are
incorporated in a skeleton of these compounds, are nitrogen, oxygen and sulfur. However, also less common heteroatoms such as
selenium or phosphorus can be found. Generalization of its biological effect is almost impossible, for illustration, cytotoxic,
antibacterial, antiviral or antimicrobial activity is very often observed. On the grounds of reasons mentioned above, the attention of
this project is focused on the preparation of heterocyclic compounds via classical synthesis in solution or via solid-phase synthesis.
The project is divided into two sections according to the heteroatom, which is essential for given compound. Heterocycles
containing nitrogen can be found in the Section A and oxygenic heterocyclic compounds are incorporated in the Section B. The
Section A is divided into five parts. Every part has its own Ph.D. investigator. In the first part, the preparation of 1,2,3-selendiazoles
will be studied. These five-membered rings compounds evince cytotoxic and antibacterial activity. They are also important
precursors for the synthesis of 1,2,3-selentriazoles. The second part is focused on the chemistry of 1,2,4-triazines. This type of
heterocycle is structurally similar to uracil, therefore, cytotoxic or antimicrobial activity can be expected. The third part, as well as the
fourth part, is directed on the modification of 3-hydroxychinolin-4(1H)-on, which can be ribolisated in the position one or can be
substituted in the position two. This type of substance exhibits anticancer activity, therefore, biological screening can show us
interesting results. The aim of the last part is focused on the preparation of diazepinon derivates on the polymer support. The target
compounds are very similar to medicament Triazolam, which is well known for the sedative effect. The Section B is divided into
three parts; every part has its own investigator. The first part explores the preparation of 3-hydroxy-1H-chromen[4,3-b]pyridin-4,5dione. The skeleton of the compound contains both coumarine and chinoline part. Various types of activity are expected, such as
anticoaculital, analgetical or antibacterial. The second part of the Section B is dedicated to the reactivity study of substituted Dglucosamines. The biological activity of these derivatives can be also potentially expected. The last part is focused on the chemistry
of triterpene compounds. Triterpenes are natural compounds, which are well known for its antivirostatic or cytotoxic activity. To
summarize, the submitted project will support the synthesis of structurally attractive compounds, where various biological activities
can be potentially presumed. Therefore, the target compounds as well as intermediates will be sent to the biological screening.
Experimental results will be presented in the impacted scientific journals.

Vít

Plánovaná monografie se při příležitosti šestistého výročí konání koncilu v Kostnici zaměří na historické a teologické zhodnocení
průběhu koncilů v Pise (1409) a v Kostnici (1414-1418). Hlavní pozornost bude věnována problematice konciliarismu, tj. učení o
nadřazenosti shromážděných na obecném koncilu nad autoritou papežskou. Toto učení se stalo odpovědí na tzv. Velké západní
schizma (1378-1417) vyvolané soupeřícími papežskými kandidáty Říma a Avignonu. Neochota obou papežských rivalů odstoupit
nakonec vedla kardinály obou obediencí ke svolání koncilů do Pisy a Kostnice, přičemž stávající situace církevního rozdělení byla
řešena právě proklamací o nadřazenosti koncilu nad papežem. V souvislosti se vznikem českého reformního hnutí mělo klima
papežského rozdělení a oba koncily zásadní vliv na život v Českých zemích. Monografie chce předestřít hlavní záměr obou koncilů,
tedy vyřešení schizmatu, v jehož rámci byla také projednávána kauza českého kazatele Jana Husa. Monografie proto dále vedle
historického a teologického exkurzu (interpretace koncilních akt obou koncilů a teologicko kanonické zdroje argumentace) předloží
překlady několika latinských dokumentů vydaných pisánským a kostnickým koncilem jak ve vztahu ke schizmatu tak i ve vztahu k
husitství.

On the occasion of the 600th anniversary of the Council of Constance, the planned monography focus on historical and theological
evaluation of council of Pisa (1409) and Constance (1414-1418). The maine attention will be paid to the problematic of the
conciliarism, teaching about superiority of the congregation on the council over the Pope. This teaching was response to so-called
Great Western Schism between rival popes candidates in Rome and Avignon. The unwillingnes of both candidates to abdication led
Cardinals of both obedience to convocation to the council in Pisa and Constance, while the current situation was solved by
proclamation about the council as the primary church body and own superiority over the Pope. In conection with the Czech reform
movement had the climate of the Papal Schism and both councils a major impact on the situation in Bohemia. The monography
therefore in addition to historical and theological explanation (interpretation of Decrees – canonist and theological sources) will
present the Czech translation of some documents published by Pisan and Constance council with relation to hussite movement.

Emil

V projektu budou studovány ekologické procesy, které ovlivňují organismy v terestrických a vodních ekosystémech. V terestrických
ekosystémech bude pozornost věnována devíti dílčím tématům: (1) vliv poloparazitických rostlin na společenstva bezobratlých v
travních porostech s odlišným managementem, (2) časoprostorové změny v populacích drobných hlodavců, (3) distribuce, demografie
a chování křečka polního, (4) distribuce a šíření populace vlka obecného v ČR, (5) ekologie subteránních společenstev pavouků v
štěrkopískových naplaveninách, (6) bionomie a determinace nosatcovitých brouků, (7) zhodnocení vlivu eroze na biologickou aktivitu
půd v černozemních oblastech jižní Moravy, (8) odpověď půdního systému na managementová opatření v Hrubém Jeseníku a (9)
morfologická a genetická struktura vybraných zástupců naší herpetofauny. V části projektu věnované studiu ekologické procesy ve
vodních ekosystémech zahrnují dvě dílčí témata: (1) vliv příčných objektů na podélnou konektivitu říčního toku pro vranku
pruhoploutvou a (2) kvantifikace bentických toků metanu v závislosti na charakteristice říčního sedimentu.

In the project, we propose to study ecological processes affecting organisms in terrestrial and aquatic ecosystems. In terrestrial
ecosystems, we will pay attention to nine partial topics: (1) the effects of hemiparasitic plants on invertebrate communities in grassy
stands subject to different managements, (2) spatio-temporal changes in populations of small herbivorous rodents, (3) distribution,
demography and behaviour of the common hamsters, (4) distribution and spreading of the grey wolf in the Czech Republic, (5)
ecology of subterraneous communities of spiders in alluvial sandy gravel deposits, (6) bionomy and determination of the weevils, (7)
assessment of effects of erosion on biological activity of soils in a chernozem area of southern Moravia, (8) responses of the soil
system to management measures in Hrubý Jeseník Mts. And (9) morphological and genetic structure of some selected
representatives of Czech herpetofauna. In a part of the project dealing with the ecological processes in aquatic ecosystems, there
are two major topics: (1) the effects of transverse barriers on the longitudinal stream connectivity for the Alpine bullhead and (2)
quantification of benthic methane flow in relation to the characteristics of stream deposits.

Jiří

Předkládaný projekt se zaměřuje na analýzu percepce vlivu životního prostředí na zdraví občanů pomocí subjektivních map (mentální
a pocitové mapy). Pocitové mapy jsou derivátem mentálních map, a zaměřují se především na emoční vztah jedince ke studované
lokalitě. V českém prostředí není využití a studium pocitových map zatím příliš rozšířené a je využíváno zatím především v
komunitních iniciativách (např. Pocitová mapa Afrodity Vodňanské, Forum Jihlava aj. ). Navrhovaný výzkum je inovativní ve třech
oblastech: • Zapojení subjektivních map do studia vlivu životního prostředí na zdraví. • Komparace vhodnosti jednotlivých druhů
subjektivních map pro sběr a interpretaci prostorových preferencí občanů v oblasti životního prostředí a zdraví. • Srovnání
subjektivních map s výsledky exaktního měření vlivu ŽP na zdraví. Projekt navazuje na předchozí výzkum a spolupráci s Národní sítí
Zdravých Měst (NSZM) a je v souladu s výzkumnou orientací hlavního řešitele. Projekt posiluje environmentální a geografické
zaměření výzkumu na Katedře rozvojových studií PřF UP Olomouc.

The project focuses on analysis of perception the links and effects between environment and public health. Mental and emotional
maps will be used in order to discover possible connections. Emotional maps as well as mental maps are rarely used in comunity
studies, therefore authors understand this topic as being innovative Emotions are essential parts of the human nature and therefore
also essential parts of the cartographic industry. People’s feelings towards specific places and areas within the city affect their
socio-economic behavior as well as city development plans. Emotional maps can be used in various scenarios ranging from
community building, through political mobilization to town planning.. Project is related to the research of the Department of
Development Studies and will follow current cooperation with Nation network of Healthy Cities.

Cílem tohoto projektu je demonstrovat na datech virtuální populace vytvořené v počítači, že výzkumníci a vědci by měli ve statistickém
zpracování svých výsledků v co největší míře nahradit testování nulové hypotéz odhady založenými na velikosti účinku (effect size) a
na intervalech spolehlivosti. Menší efektivnost testování nulové hypotézy je způsobena dichotomií této metody - rozhoduje se pouze
mezi dvěma stavy - odmítnout či neodmítnout nulovou hypotézu. V projektu chceme názorně ukázat, jak efektivní je posun od
testování nulové hypotéz k intervalům spolehlivosti. Použijeme k tomu speciální software “Exploratory Software for Confidence
Intervals” navržený profesorem Geoffem Cummingem, předním výzkumným pracovníkem v oblasti statistického poznání a autorem
knihy Understanding The New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis. New York: Routledge (2012). Ačkoli
stále více a více vědeckých pracovníků poukazuje na omezující limity procesu testování nulové hypotézy a na výhody práce s intervaly
spolehlivosti, pořád v mnoha vědních oborech, jmenovitě se to týká především psychologie, pedagogiky, sociologie a medicíny, mají
vědci pocit, že je jejich povinností testovat nulovou hypotézu. Velikost účinku a intervaly spolehlivosti však poskytují úplnější informace
a jejich použití (umožněné především díky účinnému statistickému softwaru) pomůže studentům a výzkumným pracovníkům lépe
prezentovat výsledky bádání a tím posunout jejich vědu o kousek dopředu. Protože však není často praktické ani možné použít
dostatečně velký výběr a intervaly spolehlivosti jsou pak příliš dlouhé (a tím se výhoda jejich použití eliminuje), je nutné intervaly zkrátit
a to kombinací výsledků z několika studií. Tento postup je v praxi velmi nákladný, čili se většinou neprovádí. Přínosem našeho
projektu bude tedy zejména skutečnost, že takovou kombinaci budeme virtuálně provádět. Budeme mít totiž k dispozici celou populaci
(a tolik výběrů, kolik budeme potřebovat - tj. dostatečný počet studií), a proto budeme moci najít optimální intervaly spolehlivosti a určit
tak, jak přesné závěry z různých výběrů jsme schopni udělat a toto porovnat s výsledky testování nulové hypotézy. Tímto vlastně
zopakujeme postup, jak teorie náhodných výběrů vznikala: Ze známé celé populace bylo vybráno velké množství náhodných výběrů a
zkoumalo se, jak z výběrových statistik můžeme usuzovat na charakteristiky základního souboru. A protože tato populace byla zcela
známa, byly známé i tyto charakteristiky a mohla být tak změřena účinnost testování nulové hypotézy a intervalů spolehlivosti.
Konkrétním výsledkem projektu bude podrobné vyšetření tří virtuálních populací (vytvořených na počítači) provedené pomocí softwaru
“Exploratory Software for Confidence Intervals” výše popsaným způsobem, tedy především bude ukázáno, že intervaly spolehlivosti
poskytují úplnější informace než testování nulové hypotézy. Bude také vytvořena vizuální a interaktivní simulace usnadňující lepší
pochopení klíčových statistických idejí, budou uvedeny podrobné pokyny ukazující, jak analyzovat data pomocí “nové statistiky” a v
neposlední řadě i praktické strategie pro interpretaci výsledků. max. počet znaků 4000

The aim of this project is to demonstrate on data taken from the computer-based virtual population, that researchers and scientists
should shift emphasis in the statistical treatment of their research their as much as possible from Null Hypothesis Significance
Testing (NHST) to estimation based on Effect Sizes and Confidence Intervals (ESaCI). A basic problem of NHST is that it
encourages dichotomous reasoning, which refers to the reject-or-do not-reject mindset that is widespread within the NHST theories.
We would like to explain why a shift to estimation thinking is likely to be valuable, and provide evidence that confidence ESaCI can
be more informative than NHST. The special software Exploratory Software for Confidence Intervals developed by Geoff Cumming,
the researcher in the area of statistical cognition and the author of the book Understanding The New Statistics: Effect Sizes,
Confidence Intervals, and Meta-Analysis. New York: Routledge (2012) will be for the purpose of this project used. Although still
more and more scientists have explained the limitation of NHST and the advantage of ESaCI and other techniques, yet in many
science fields, namely psychology, pedagogy, sociology, medicine etc., scholars still feel obliged to use NHST. ESaCI provide more
complete information, however. Using these new statistics techniques (enabled especially by effective statistical software), students
and researchers will be better informed and science will go forward faster. On the other hand confidence intervals could be
disappointingly long. They are long because it is often neither practical nor possible to use sufficiently large samples to get shorter
confidence intervals. An approach to avoid this disadvantage is to combine results from multiple studies to get better estimates.
This procedure is very costly in practice, however. But we will carry with the virtual population in our project. And once, we will have
all population (and as much as we need samples) available we can construct optimal confidence interval to tell us how precise that
estimate is and how consistent the results from the different samples are. In this way we will repeat the procedure how the theory of
random samples originated: From the known whole population had been taken many random samples and was explored how from
sampling statistics could be inferred characteristics of this population. And because this population had been entirely known, these
characteristics were known as well, and the effectivity of both NHST and ESaCI methods could be measured. The concrete
project’s result will be detailed explorations of three computer-based virtual populations carried by means of Exploratory Software
for Confidence Intervals in the way above described, i.e. especially there will be shown that ESaCI provide more complete
information than NHST. There will be also highly visual and interactive simulations facilitating understanding of key statistical ideas
in the project work. Further, detailed guidance will show how to analyze data using “the new statistics”, and last but not least
practical strategies for interpreting the results. max. počet znaků 4000

Projekt je zaměřen na vybraná historická témata a osobnosti katolické církve na Moravě v období 19. a 20. století. Zdůrazněny budou
aspekty týkající se představitelů diecéze (arcibiskupové, biskupové, členové kapitul), kněžstva, komunikace diecéze uvnitř státu a s
papežskou kurií.
Projekt je pokračováním grantů IGA PrF_2014016, PrF_2013_033, PrF_2012_017 a PrF_2011_022. Plánovaný výzkum vychází z
dlouhodobého zaměření Katedry algebry a geometrie a bude soustředěn zejména na následující témata: Algebra - reziduované
struktury, efektové algebry a jiné uspořádané algebry, operátory na těchto strukturách. Geometrie - diferenciální geometrie ploch a
(pseudo-) Riemannových prostorů a variet s afinní nebo projektivní konexí. Didaktika matematiky - geometrická a prostorová
predstavivost, výuka podporovaná počítači, matematická gramotnost, péce o matematické talenty, popularizace matematiky,
hodnocení učebnic matematiky.

The project is focused on selected historical events and persons of the Catholic Church in Moravia in the period of 19th and 20th
century. Emphasis will be on aspects of the representatives of the diocese(archbishops, bishops, members of the chapters), clergy,
communication within the state and the diocese and with the Roman Curia.
The project is a continuation of the IGA grants PrF_2014016, PrF_2013_033, PrF_2012_017 and PrF_2011_022. The planned
research is based on the long-term research focus of the Department of Algebra and Geometry and will focus mainly on the
following topics: Algebra - Residuated structures, effect algebras and other ordered algebras, operators on these structures.
Geometry - Differential geometry of surfaces and (pseudo-) Riemannian manifolds and manifolds with affine or projective
connection. Didactics of Mathematics - Geometrical and spatial imagination, computer-supported teaching, mathematical literacy,
work with gifted students, popularization of mathematics, math textbooks evaluation.

Josef

V návaznosti na dlouhodobé trendy v oblasti translační medicíny předkládáme pokračující projekt IGA UP, zaměřený na podporu
postgraduálních studentů a postdoktorandů v oblasti vědy a výzkumu. Revoluce ve výzkumu lidského genomu a proteomu generuje
obrovské kvantum informací a dala vzniknout unikátním technologiím, např. genomice a proteomice. Předkládaný projekt se zaměřuje
především na uplatnění těchto nových molekulárně-genetických technologií ve výzkumu závažných onemocnění, jako jsou např.
nádorová onemocnění dospělého i dětského věku (karcinomy plic a zažívacího traktu, tumory mozku, hematologické malignity), dále
poruchy krvetvorby, endokrinologická, respirační a imunitní onemocnění. Hlavním výzkumným cílem projektu je identifikace
diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů s dopadem na individualizaci terapie pacientů. Paralelně se výzkum
zabývá podstatou vzniku těchto onemocnění a studiem možných příčin rezistence na aplikovanou terapii. Projekt se vyznačuje těsným
propojením výzkumné platformy a klinické části, kdy část spoluřešitelů jsou postgraduální studenti či post-doci s laboratorní i
lékařskou praxí. Jednotlivé projekty řeší aktuální výzvy vycházející z potřeb lékařů a pacientů (from bed to bench and back). V roce
2010 byl v rámci LF UP a partnerů zahájen a úspěšně řešen projekt Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG),
z něhož byl vybudován Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM). Získané grantové prostředky nám umožňují dlouhodobě
udržet novou technologickou platformu (ÚMTM, www.imtm.cz), zejména po stránce personální. Cílem tohoto projektu podávaného do
IGA UP je zejména podpořit studenty, postdoktorandy, školitele a mentory z Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a
translační medicíny a Dětské kliniky LF UP a vytvořit tak motivační prostředí pro dlouhodobý rozvoj kvalitních lidských zdrojů.
Předpokládáme, že tento vysoce integrativní a multidisciplinární projekt, který spojuje týmy s různými a unikátními zkušenostmi,
povede k získání nových znalostí a tvorbě inovativních technologií, které zajistí vývoj efektivnějších strategií pro diagnostiku a léčbu
závažných onemocnění.

Following the long-term trends in translational medicine, we present an ongoing project of the IGA UP, aimed at supporting
graduate students and post-docs in science research. The human genome revolution represents vast quantities of new molecular
information and has spawned impressive technologies, for instance genomics and proteomics. The project focuses primarily on the
application of these new molecular-genetic technologies in the research of serious diseases such as cancer of both adult and
childhood (colorectal and lung cancer, brain tumors, hematologic malignancies), as well as hematopoietic, respiratory, endocrine
and imunity disorders. The main research objective is to identify diagnostic, prognostic and predictive biomarkers with implications
for individualizing therapy. In parallel, the research deals with the nature of these diseases and studying the possible causes of
resistance to the applied therapy. The project is closely linking the research platform and clinical parts, part of co-investigators are
graduate students with laboratory and medical practice. Individual projects address current challenges based on the needs of
physicians and patients (from bed to bench and back). In 2010 our Institution successfully applied and solved the project
“Biomedicine for regional development and human resources” (BIOMEDREG), from which the Institute of Molecular and
Translational Medicine (IMTM, www.imtm.cz) was built up. Financial resources from this IGA UP project will help us to sustain new
technological platform IMTM, which we have succesfully filled-up with students and researchers since 2012/2013. The aim of this
grant application within IGA UP is to support students, post-docs, mentors and supervisors from Laboratory of Experimental
Medicine, Institute of Molecular and Translational Medicine and Department of Pediatrics Faculty of Medicine and Dentistry and
thus to enable development and stabilization of students/researchers for future technological infrastructure. We expect that this
highly integrative and multidisciplinary project, with dedicated teams with varied and unique skills, will provide a new knowledge,
and innovative and state-of-the-art technology that will facilitate the development of more effective strategies to diagnose and treat
serious human diseases.

Hana

Projekt je zaměřen na výzkum mezioborových aspektů současné didaktiky výtvarné výchovy u nás a v zahraničí s cílem vytvořit prostor
pro spojení teorie a praxe. Smyslem výzkumných úkolů naplánovaných v rámci realizace projektu je integrace teoreticko-výzkumných
aktivit vybraných vysokoškolských pedagogů (Olomouc, Bratislava, Banská Bystrica, Mnichov) se studenty doktorského studijního
programu. V průběhu řešení grantu budou realizovány workshopy zaměřené na mezioborové přesahy české a slovenské výtvarné
didaktiky. Plánované worshopy budou zaměřeny na výchovné přesahy výtvarného umění v oblasti intermédií, socioartu, artefiletiky a
arteterapie. Metodologie výzkumu bude koncentrována na realizaci případových studií tématicky zaměřených na následující okruhy
námětů: "Vědomí a čas", "Pohledy do budoucna", "Tělo a prostor" - realizuje doc. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D "Obraz a akce",
"Manuálni versus digitální", "Aktuálni vzpomínky" - realizuje Mgr. Timotej Blažek "Prostor jako génius Loci", "Intuice a poznání",
"Umění v meziprostorech" - realizuje Mgr. Lucie Tikalová. Tyto případové studie budou provedeny ve spolupráci se studenty
bakalářského a magisterského studia učitelství výtvarné výchovy. V rámci plánovaných šetření budou uskutečněny zahraniční cesty
(Bratislava, Bánská Bystrica, Londýn), které budou zdrojem výzkumných dat - např. bude pořízená fotodokumentace potřebná pro
koncepci teoretického rámce tématu projektu. Výsledky těchto šetření budou prezentovány v disertačních pracech členů řešitelského
týmu (Lucie Tikalová, Timotej Blažek), dále v plánované publikaci a na putovní výstavě prostřednictvím dokumentačních posterů.
Výstavy budou organizovány na půdě kateder výtvarné výchovy v Olomouci, Bánské Bystrici a Bratislavě. Dalším výstupem
badatelských aktivit bude zveřejnění zmíněné publikace ve formě e-knihy s názvem "INTER - nacionálně, - aktivně, - mediálně, disciplinárně", která bude společným dílem zúčastněných vědeckých pracovníků. Autorsky se na této publikaci bude podílet kolektív
autorů ve složení doc. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D, doc. Daniela Valachová, Ph.D, Mgr. Lucie Tikalová, Mgr. Timotej Blažek, a
zahraniční hostujíci autor prof.Johannes Kirschnermann z univerzity v Mníchově.

The project focuses on interdisciplinary research on aspects of contemporary art didactics in the Czech Republic and abroad. Its
aim is to create a space for connection of the theory and practice. The purpose of the research projects planned within this project
is the integration of theoretical and research activities of the selected university teachers from Olomouc, Bratislava, Banská Bystrica
and Munich with the students of a PhD program. In the course of the grant there will be implemented some workshops that will be
focusing on interdisciplinary overlaps of the Czech and Slovak art didactics. The planned workshops will focus on educational
overlaps in Fine Arts regarding intermedia, socio-art, art education and art therapy. The research methodology will concentrate on
the implementation of the case studies focused on the following themes: "Consciousness and Time", "Views of future", "Body and
space" – prepared by doc. H. Stehlíková Babyrádová, PhD "Image and action", "Manual versus digital", "Current memories" –
prepared by Mgr. Timotej Blažek and "Space as a genius loci", "Intuition and knowledge", "Art in interspaces" prepared by Mgr.
Lucie Tikalová. These case studies will be conducted in collaboration with the students of bachelor and master art programs. As a
part of the planned survey, foreign trips to Bratislava, Banská Bystrica and London will be a source of research data, for example the
photographic documentation needed for the concept of the theoretical project framework. The results of these investigations will be
presented in the theses of the research team members (Lucie Tikalová, Timotej Blažek), as well as in the planned publication and
during a travelling exhibition in the form of documentary posters. The exhibitions will be organized at the art departments in
Olomouc, Banská Bystrica and Bratislava. Another outcome of research activities will be publishing in the form of e-book entitled
"INTER-national, -active, -media, -disciplinary" which will be a joint effort of the participating scientists. This publication will be
written by a team of the following authors: doc. Hana Stehlíková Babyrádová, PhD, doc. Daniela Valachová, PhD, Mgr. Lucie
Tikalová, Mgr. Timotej Blažek and a foreign guest author, Prof. Johannes Kirschnermann from the University of Munich.

Jaroslava

Projekt "Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti" je souhrnným projektem akademických
pracovníků a studentů magisterského navazujícího studia Katedry aplikované ekonomie FF UP. V rámci projektu je řešeno pět
samostatných témat. Téma "Změny ekonomického myšlení v postmoderní době" se zaměřuje na vliv efektů postmoderní éry na
ekonomické myšlení současné společnosti. Téma "Věda, technologický rozvoj a jejich funkční uplatnění v podnikové ekonomice"
sleduje vztah věda-technologický rozvoj-reprodukce - efektivnost. Téma "Vstup generace Z na trh práce" se zaměřuje na zjištění
pracovních potřeb a očekávání pracovníků, kteří budou vstupovat na trh práce v příštích letech. Téma "Analýza fiskální odpovědnosti
členských států eurozóny na pozadí evropské dluhové krize" reaguje na problematiku zadluženosti členských států eurozóny. Téma
"Jednoduché účetnictví v kontextu historického vývoje" řeší absenci znalostí této problematiky a napomáhá správné interpretaci
historických numerických dat. Uvedená témata nelze v rámci ekonomické reality chápat izolovaně, nýbrž je nutné uvědomovat si jejich
vzájemnou provázanost a synergické efekty. Toto hlubší poznání je dalším přínosem celého projektu.

The project “Continuities and Discontinuities of Economy and Management in the Past and Present” is a common project of the
academic staff and master degree students of the Department of Applied Economics, Philosophical Faculty, Palacky University.
The project deals with five particular topics: The topic “Changes in Economic Thinking in the Postmodern Era” focuses on the
influence of the postmodern era effects on the economic thinking of the contemporary society. The topic “Science, technological
development and their function in the business” examines the relationships of science, technological development, reproduction
and efficiency. The topic “Entry of Generation Z into the labor market” focuses on defining employment needs and expectations of
workers who will enter the labor market in upcoming years. The topic “The Analysis of Fiscal Responsibility of the Eurozone
Countries on the Background of the European Debt Crisis” responds to the problem of the indebtedness of the Eurozone countries.
The topic “Single-entry Accounting System in the Context of Historical Development” addresses the lack of knowledge on this topic
and also helps to interpret historical numerical data correctly. All these issues cannot be interpreted separately within the economic
reality. Just on the contrary, we have to be aware of their interdependence and synergy. This deeper knowledge is another benefit of
the project.
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Výskyt neurodegenerativního parkinsonismu v
izolované populaci jihovýchodní Moravy –
rozšířená prospektivní studie

Česká krátká próza šoa - kritická edice

Kaiserová

Gilk

Michaela

Prevalence neurodegenerativního parkinsonismu se různí v závislosti jak na typu syndromu, tak na geografické situaci. Prevalence
idiopatické Parkinsonovy nemoci v Evropě je udávána kolem 1,6 %. Poměrně nedávno však bylo opakovaně zjištěno, že v některých
(většinou geograficky odlehlých) oblastech je výskyt neurodegenerativního parkinsonismu vyšší. My jsme tento fenomén pozorovali v
jedné z obcí na jihovýchodní Moravě (Lipov, PSČ 69672, počet obyvatel 1524), která leží na hranici dvou specifických regionů, a kde
lze tedy určitou „izolovanost“, přinejmenším společenskou (sňatky uvnitř obce, malá mobilita do okolních obcí etc.) pozorovat.
Metodou třífázového vyšetřování byla zjištěna prevalence neurodegenerativního parkinsonismu 2,4%. Tato je překvapivě vysoká a liší
se od prevalence udávané pro střední Evropu. Vzhledem k výsledkům pilotní studie (Lipov) jsme se rozhodli rozšířit výzkum i na další
obce dané oblasti – Horňácka (celkem 8664 obyvatel žijících v 10 vesnicích). Opět jsme použili metodu třífázového vyšetření. V první
fázi byly do ordinací praktických lékařů distribuovány dotazníky (celkem 2200), které byly vyplněny všemi pacienty, kteří se z
jakéhokoliv důvodu dostavili v průběhu 3 měsíců do ordinace praktického lékaře. Vyplněno bylo celkem 1167 dotazníků (response rate
53,04 %), pozitivně dotazník vyplnilo 247 probandů (21,17%). Ve druhé fázi byly u pozitivních respondentů příznaky parkinsonismu
objektivizovány vyšetřením edukovaným ambulantním neurologem (parkinsonismus byl objektivizován u 88 osob, tedy u 35,62% osob,
které pozitivně vyplnili dotazník). Ve třetím stupni bylo těchto 88 osob přijato k detailnímu vyšetření za hospitalizace v terciárním centru
pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění. Takto byl neurodegenerativní parkinsonismus potvrzen u 83 osob.
Celková prevalence parkinsonismu v populaci starší 50 let pak byla 2,8%, prevalence v populaci 50-64 let byla 1,9% a v populaci nad
65 let byla 4,06%. Na základě genealogického rozboru bylo zjištěno, že probandy, u kterých byla potvrzena přítomnost
neurodegenerativního parkinsonismu, je možno zařadit do 3 příbuzenských linií s AD typem přenosu Parkinsonovy nemoci. Dva z
těchto rodokmenů mají původ v jedné z vesnic zkoumaného regionu – Javorník nad Veličkou. Během dalšího výzkumu se nám tyto
dva rodokmeny podařilo propojit v jedno velké pedigree. Parkinsonismus byl detekován nebo byla získána anamnestická data o jeho
výskytu v rodině u celkem 22 probandů v 5 po sobě následujících generacích, od roku 1854 až po současnost. V současné době
pokračujeme ve sběru anamnestických a genealogických dat za účelem dalšího doplnění rodokmenu. U všech probandů byla
odebrána krev k izolaci DNA a zahájena molekulárně-genetická analýza k objasnění genetického podkladu onemocnění.

It has been recently described that the prevalence of neurodegenerative diseases in small isolated European communities might be
higher than in the general population. We have observed this phenomenon in a small village (Lipov, 1524 inhabitants) in the southeast of Moravia. We tried to assess precisely this increased prevalence by using a three-stage ascertainment method. The
prevalence rate of neurodegenerative parkinsonism in this population is 2.4 %, which is surprisingly high; it substantially differs from
the estimated prevalence in the common Central-European population. These results encouraged us to expand the research also
on other villages of the region Hornacko, which is formed by 10 villages with 8664 inhabitants. A three-stage method of data
collection was used. In the first phase, originally designed questionnaires were distributed to general practitioners and completed by
all patients who visited them for any reason during a three-month period. In the second stage, positive responders were examined
by trained primary care neurologist. Finally, the diagnosis was confirmed or excluded by a movement disorder specialist. The overall
prevalence of neurodegenerative parkinsonism in the population older than 50 years of age was 2.8 %, the prevalence in the
population from 50 to 64 years was 1.9 % and it was 4.06 % in the population over 65 years of age. Three large families with an
autosomal-dominant inheritance patterns of parkinsonism were identified. These results show that the higher prevalence of
neurodegenerative parkinsonism is probably not restricted to one village but affects the entire region of Hornacko. The major aims
of our current research are 1) completion of the three large pedigrees; 2) start DNA analysis of probands from the families in which
autosomal-dominant parkinsonism was identified.

Erik

Projekt je zaměřen na knižní antologii kratších prozaických textů reprezentujících šoa publikovaných v letech 1945–1989. Součástí
knižní publikace bude rozsáhlá literárněhistorická studie a ediční poznámka. Výstupem bude vydání souboru prozaických textů šoa s
veškerým kritickým aparátem odpovídající podle metodiky VaV druhu typu B – odborná kniha. Kritická edice kratších prozaických
textů s tématem holocaustu vychází vstříc aktuálnímu zájmu domácí literární vědy a kulturních studií o fenomén šoa v české
umělecké tvorbě a v kulturní paměti. Rozsáhlá odborná studie, jež bude součástí kritického vydání, bude interpretovat jednotlivé texty
antologie a uvádět je do dobového literárního kontextu. Dále bude naše badatelská pozornost upřena na motivickou a tematickou
analýzu textů, která naznačí společné i rozdílné konstituenty poetiky zastoupených textů. Studie bude přitom materiálově vycházet
nejen z povídek do antologie zařazených, ale z celého korpusu textů heuristicky zpracovaných. Analýza převážně časopisecky
publikovaných textů jistě přispěje ke korekci zavedeného literárněhistorického obrazu reprezentace šoa v české poválečné literatuře. V
antologii hodláme zpřístupnit dnes neznámé či těžko dostupné texty převážně časopisecké provenience, jež spojuje jednotné téma
osudu židovského národa za druhé světové války, případně v době těsně po ní. Nejde nám o vytvoření nového či alternativního kánonu
poválečné české povídky, jako spíše o objevení méně známých textů zavedených autorů, jež později nebyly zařazeny do jejich
knižních povídkových souborů, stejně jako o připomenutí dnes opomíjených jmen české literatury. Předpokládáme, že antologie
osloví odbornou veřejnost v domácím i zahraničním prostředí, případně poslouží jako výukový materiál pramenné povahy studentům
filozofické fakulty, obzvláště studijních oborů české filologie a judaistiky.

The project is focused on making an anthology of short stories about Shoah that were published in 1945–1989. A comprehensive
critical study as well as editor’s note will be parts of the anthology. The outcome of the project will be the publication of a collection
of short stories about Shoah including all the essentials of a critical edition that corresponds to the type B – professional book
according to the Czech VaV (Věda a výzkum, i.e., Science and Research) methodology. The critical edition of short stories
concerning the Holocaust meets with the current Czech literary criticism’s and cultural studies’ interest in the phenomenon of
Shoah in Czech artistic work and cultural memory. A comprehensive critical study that will be the part of the critical edition will
interpret all the texts included in the anthology and put them in the literary context of the times. In our research, we will also
concentrate on the motif and theme analysis of the texts that will outline both common and distinct features of the texts’ poetics. As
far as the research material is concerned, the study will be based not only on the short stories included in the anthology but also on
the corpus of all the texts that will be explored during the heuristic part of the project. We believe the analysis of the texts that were
published mostly in journals and magazines will help to revise the prevalent literary-critical image of the representation of Shoah in
Czech post-war literature. With the anthology, we intend to reintroduce the today unknown and almost unavailable texts published
originally in magazines that share the theme of Jewish nation’s fate in the Second World War, or in the time following it. We do not
plan to compile a new or alternative canon of post-war Czech short stories. We would rather rediscover the lesser-known texts by
popular authors that were not included in their later published collections of short stories and bring back some of the today often
marginalized Czech authors. We suppose the anthology will attract both Czech and foreign professionals in the field, or serve as a
teaching material for students of philosophical faculties, especially those who study Czech philology and Jewish studies.
The aim of the project is, within the commemoration of the 25th anniversary of the promulgation of the Code of Canons of Oriental
Churches (CCEO), the research in the area of the Oriental canon law and its relationship to the canon law of the Latin Church. The
main part of this project is the preparation and organization of an international conference dedicated to this anniversary, and the
subsequent issue of contributions from the conference in professional journals and studies (Acta theologica and Studia theologica).
The presentation will focus on the current issues concerning the relations between the CIC and CCEO in the context of the position
of Eastern Catholics in the Czech Republic and the practice of the Congregation for the Oriental Churches, to help both the
formation of students of Theological Faculties and qualified professionals and informing the general public about the valid Oriental
Code. The project includes the processing of selected topics with regard to the needs of pastoral and practical life of the Eastern
Catholics and also in light of recent developments in this field. The main focus will be on those canons of CCEO concerning
relations between the different Churches sui iuris in the same territory, as well as the practice of the Congregation for the Oriental
Churches and the particular law of the Ukrainian Greek Catholic Church sui iuris (UGKC). Knowledge of this law is essential for the
pastoral care of Ukrainian believers residing in the territory of the Czech Republic, who are under the jurisdiction of the Apostolic
Exarchate (AE) and form its largest ethnic group.
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25 let od promulgace CCEO

Dvořáček

Jiří

Projekt je v rámci připomenutí 25. výročí promulgace a účinnosti Kodexu kánonů východních církví (CCEO) zaměřen na bádání v
oblasti východního kanonického práva a jeho souvislostí s právem latinské katolické církve. Jeho výraznou součástí je příprava a
realizace mezinárodní konference, věnující se tomuto výročí, a následné vydání příspěvků z této konference v odborných časopisech
Studia theologica a Acta theologica. Usiluje představit aktuální problematiku týkající se oblastí vztahů mezi CIC a CCEO v kontextu
postavení východních katolíků v České republice a v praxi Kongregace pro východní církve, s cílem pomoci jak formaci studentů v
rámci teologických fakult, tak kvalifikovanému informování příslušných odborníků i laické veřejnosti o platném východním kodexu.
Obsahem projektu je zpracování vybraných témat z uvedené oblasti s ohledem na jejich aktuálnost pro potřeby pastorace a
praktického života východních katolíků a také osvětlení aktuálního vývoje v této problematice. Hlavní důraz bude kladen na ty normy v
CCEO, které se týkají vztahů mezi různými církvemi sui iuris na témže území, dále na praxi východní kongregace a na partikulární
právo ukrajinské řeckokatolické církve sui iuris (UGKC). Znalost tohoto práva je zásadní pro pastoraci ukrajinských věřících
pobývajících na území ČR, kde spadají pod jurisdikci Apoštolského exarchátu (AE) a tvoří jeho největší národnostní skupinu.
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Evoluční ekologie ptáků IV

Remeš

Vladimír

Předložený projekt navazuje na předchozí projekty zaměřené na evoluční ekologii ptáků s cílem zajistit kontinuitu řešení prioritních
témat ornitologického výzkumu a připravit výsledky získané v rámci předchozích projektů pro publikaci. Tato návaznost je nezbytná,
neboť ekologický výzkum je časově náročný a nelze jej tak většinou dokončit během jednoho či dvou roků. Do navrhovaného projektu
bude zapojeno devět doktorských studentů a dva magisterští studenti, které školí šest akademických pracovníků. Jednotlivé řešitelské
týmy se zaměří na tato dílčí témata: 1) Evoluce a ekologie reprodukčních strategií ptáků, 2) Predace ptačích hnízd a druhové složení
predátorů podél urbánního gradientu, 3) Monitoring biologie obratlovců: hlubší náhled do biologie pomocí automatických
záznamových zařízení a geolokátorů, 4) Dlouhodobé změny ve fenologii ptáků ve střední Evropě v závislosti na klimatické variabilitě:
analýza historických údajů o jarních příletech ptáků, a 5) Migrační chování modelového pěvce. Pojítkem mezi těmito tématy je
zejména evoluční rámec, ve kterém budou výsledky interpretovány.

The proposed project is a continuation of previous ones dealing with evolutionary ecology of birds. It aims to ensure the continuity of
research in high priority areas of ornithological research and to make results obtained in previous projects ready for publication.
Such a continuity is necessary due to long-term nature of ecological research that cannot usually be completed within a year or two.
Nine PhD and two MSc students together with their six supervisors will be involved in the proposed project. Individual sub-teams will
focus their attention on the following topics: 1) Evolution and ecology of reproductive strategies in birds, 2) Nest predation in birds
and species composition of predators along an urban gradient, 3) Monitoring of vertebrate biology: deeper insight into their biology
using automatic recorders and geolocators, 4) Long-term changes in phenology of birds in Central Europe due to climatic variation:
analysis of historical records of spring arrivals of birds, and 5) Migratory behaviour of a model passerine. A common theme of all the
topics will be a strong evolutionary framework.

Agriculture is from the history considered as one of the most important employment sector. A large part of the Earth's population
works in agriculture and many people are dependent on agricultural yields. Climate change and increasing population compels
farmers look for suitable areas for growing crops even in places where it previously did not need. Farmers are forced to optimize
their crop rotation and technological processes. Crop yields must be maximized. There is significant development technology
(computer systems, geographic information systems, geospatial technologies, mechanization, etc.) It allowed the creation of the
field of "precision farming". The basic characteristic of precision farming is the use of modern technical and geoinformatical
methods and technologies that include methods of remote sensing, sensor networks, database systems including GNSS
(positioning and navigation systems). The project will be divided into several consecutive sections (activities). In each part will be
conducted both type of research - applied and basic research. First activity "remote monitoring" is an important part of the project.
We will take a perpendicular or oblique images at regular intervals to ensure extensive data base development of agricultural crops
during the growing season. Images will be acquired in the visible and also in the near infrared spectrum. The Tetracam ADC
camera will be used for taking images in near infrared spectrum. Camera allow taking the images with spectral response up to 1
micron. Second activity "Continuous monitoring of abiotic factors using sensor networks" is other important part of the project.
Sensors will be permanently placed on the ground at the area of interest and they will continuously measure the selected variables
(temperature, pressure, irradiation, humidity, etc.). One variable will be measured by several sensors with the same technical
parameters. Sensors will be placed in the network. Before placing the sensor networks to the field, precise localization of each
senzor will be determined by field survey and preliminary analysis of the spatial heterogeneity using geospatial technologies. Due to
wireless transmissions, data will be at regular intervals transmit via GPRS and WiFi / LAN network to a central database. Third
activity "Data integration of sensor networks with spatial data" will provide a secure storage and management of measured data and
their integration with each other. The data packet will transmitted to the database and writes the sensor ID and telemetry station ID,
geographic localization, date of measurement, date of entry into the DB and the measured value of the variable. Health information
(voltage sensor, battery, signal strength, etc.). The image data from the camera are transmitted to the database automatically after
subsequent rectification. Each image data will contain metadata, including the extent of territory, timestamps and other identifiers.
All records will reflect the latest standards OGC. For visualization purposes of the obtained data there will be enabled SQL language
for geospatial queries. Last, the fourth activity is "GIS modeling and Geovisualisation". It focuses on processing and visualization of
results, including post processing of the outputs. The actual processing of measured data will be further divided into modeling in
GIS, multispectral images processing and statistical processing.

IGA_PrF_2015_012

Pokročilá integrace senzorových sítí a
bezkontaktního monitoringu krajiny v oblasti
precizního zemědělství

Miřijovský

Jakub

Zemědělství je od historie považováno za jedno z nejdůležitějších pracovních odvětví. Velká část populace na Zemi pracuje právě v
zemědělství a na zemědělských výnosech jsou závislé miliardy lidí. Změny klimatu a zvyšující se počet obyvatel nutí čím dál častěji
hledat vhodné oblasti k pěstování zemědělských plodin i v místech, kde by to dříve nebylo potřeba. Zemědělci jsou nuceni
optimalizovat své osevní a technologické postupy tak, aby výnosy zemědělských plodin byly co nejvyšší. Rozvoj techniky
(počítačových systémů, geografických informačních systémů, geoinformačních technologií, mechanizace, apod.) umožnil vznik oboru
"precizní zemědělství". Základní charakteristikou precizního zemědělství (angl. Precision farming) je využití moderních technických a
geoinformatických metod a technologií mezi které patří metody dálkového průzkumu Země, senzorových sítí, databázových systémů
a GNSS (polohové a navigační systémy). Projekt bude rozdělen do několika na sebe navazujících částí (aktivit). V rámci každé části
bude veden jak výzkum tak aplikační nasazení. Aktivita 1. "Bezkontaktní monitoring" představuje důležitou část celého projektu.
Tvorba kolmých nebo šikmých snímků v pravidelných časových intervalech zajistí rozsáhlou datovou základnu vývoje zemědělských
plodin v průběhu vegetační sezóny. Snímky budou pořizovány jednak v oblasti viditelné části spektra a jednak v části blízké
infračervené. K pořízení snímků v blízkém infračerveném pásmu bude využita multispektrální kamera ADC Tetracam, která je schopna
zaznamenávat vlnové délky až do hodnoty 1 µm. Aktivita 2. "Kontinuální monitoring abiotických faktorů pomocí senzorových sítí" je
druhou stěžejní částí projektu. Senzory budou trvale umístěny v terénu na studovaných lokalitách a budou kontinuálně měřit vybrané
veličiny (teplota, tlak, iradiace, vlhkost, …). Jedna veličina bude měřena několika senzory o stejných technických parametrech a
senzory budou rozmístěny v síti, která podchytí heterogenitu území. Výběru přesné lokalizace bude předcházet terénní průzkum a
předběžná analýza prostorové heterogenity území pomocí geoinformačních technologií. Díky aktivovaným bezdrátovým přenosům se
budou v pravidelném intervalu přenášet data pomocí GPRS a WiFi / LAN sítí do centrální databáze. Aktivita 3. "Integrace dat
senzorových sítí s prostorovými daty" bude zajišťovat bezpečné ukládání a správu měřených dat včetně jejich pokročilé integrace
(technologické a obsahové) pro efektivnější modelování v precizním zemědělství. V datovém paketu se přenese a do databáze zapíše
ID senzoru a ID telemetrické stanice, geografická lokalizace, datum měření, datum zápisu do databáze, naměřená hodnota veličiny, a
tzv. health informace (napětí v senzoru, baterii, síla signálu, apod.). Obrazová data z kamery budou přenášena do databáze
automaticky po následné rektifikaci. Každá obrazová data budou obsahovat metadata, včetně rozsahu území, časových značek a
dalších identifikátorů. Veškeré záznamy budou reflektovat nejnovější standarty konsorcia OGC. Pro potřeby vizualizace získaných dat
bude možné podle časových značek u každého záznamu v databázi vybrat prostorová data v určité oblasti a za určitý časový interval
pomocí prostorově založeného SQL jazyka. Poslední, čtvrtou aktivitou je "Modelování v GIS a geovizualizace". Ta se zaměřuje na
zpracování a vizualizaci výsledků včetně finálních úprav výstupů. Samotné zpracování měřených dat bude dále rozděleno na
modelování v GIS, Zpracování multispektrálních snímků a statistické zpracování.
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Matematické modely

Vodák

Rostislav

Výzkum v oblastech, které projekt zahrnuje, bude zaměřen na následující témata: Fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení a
rozhodování - vícekriteriální a skupinové rozhodování, modely s fuzzy hodnocením, rozhodování v podmínkách rizika, fuzzifikace
pravděpodobnostních prostorů. Matematická statistika - lineární regresní model, statistická analýza kompozičních dat, statistické
modelování. Matematická analýza - diferenciální a diferenční inkluze, diferenciální modely zobecňující klasické modely z
hydrodynamiky a nelineární teorie polí, existence, kvalitativní a asymptotické vlastnosti jejich řešení, formulace podmínek vektorové
optimalizace a vlastnosti l-stabilních funkcí, vlastnosti řešení parciálních diferenciálních rovnic, které se používají pro modelování
proudění tekutin, analýza proudění tekutin v porézním prostředí.
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Výuka kanonického a konfesního práva v
dnešní ČR v letech 1918 - 1950

Zavadilová

Eva

Hlavní náplní projektu je uskutečnit studijní cesty do archivů a knihoven v rámci České republiky. Smyslem těchto cest je získat
podklady a nové informace o výuce kanonického a konfesního práva v letech 1918-1950 pro moji licenciátní práci.

Milan

Základním požadavkem pro bezpečné provedení laparoskopických výkonů je klidné a přehledné operační pole po založení
kapnoperitonea. To umožňuje adekvátní svalová relaxace. Standardní postup svalové relaxace je kompromisem mezi optimálními
operačními podmínkami (dostatečně hluboký blok) a schopností rychlé antagonizace bloku na konci operace. Pomocí rokuronia lze
bezpečně udržet hlubokou svalovou relaxaci do samého konce operace. Na rozdíl od spontánního zotavení nebo reverze bloku
neostigminem umožní podání sugammadexu na konci operace rychlé a konzistentní zotavení z bloku. Projekt je zaměřen na srovnání
parametrů hluboké a standardní nervosvalové blokády – operačních podmínek (primární endpoint), dále potřebného tlaku
kapnoperitonea, délky operace a parametrů zotavení (sekundární endpoints).

Basic requirement for safe performance of the laparoscopic surgeries is calm and clear surgical field after the introduction of a
capnoperitoneum. That is enabled by a neuromuscular blockade. Provision of standard neuromuscular blockade is a compromise
between optimal surgical conditions (sufficiently deep block) and capability to antagonize the block rapidly at the end of the surgery.
With rocuronium, it is possible to maintain deep neuromuscular blockade safely until the very end of the surgery, and unlike with
spontaneous recovery or reversal of the block with neostigmine administration of sugammadex at the end of surgery will enable
quick and consistent reversal of the block. Project is focused on comparison of the parameters of deep and standard
neuromuscular blockade – surgical conditions (primary endpoint), and then the capnoperitoneum pressure required, the length of
the surgery and recovery parameters (secondary endpoints).

Kateřina

V rámci výzkumné aktivity zaměřené na neurodegenerativní onemocnění bude prováděn vývoj diagnostických technik a komplexního
diagnostického algoritmu k stanovení fenotypu a dynamiky progrese apoptotického postižení nervové tkáně, dále vývoj diagnostického
algoritmu a diagnostických testů ke stanovení fenotypu a genotypu neurodegenerativního onemocnění (k tomuto účelu bude využita
mozková banka, neuropatologická laboratoř a genetická laboratoř). Neurodegenerativním onemocněním trpí až 20 % obyvatelstva nad
60 let. Statistické sledování výskytu je komplikováno rozmanitostí klinických diagnóz. Tato onemocnění velmi často vedou k rychlé
invalidizaci pacienta, zhoršení kvality života a zároveň i zkrácení délky života. Jak diagnostika, tak terapie neurodegenerativních
onemocnění jsou v současnosti naprosto nedostatečné. Definitivní diagnóza je totiž ve většině případů založena na
neuropatologickém nálezu při autopsii a terapie je (vyjma onemocnění ALS) vždy jen symptomatická. Zásadní význam pro budoucí
diagnostiku i terapii má objasnění molekulárně-biologického substrátu neurodegenerativních chorob. Proto bude klíčovým projektem
celého výzkumného záměru výzkum molekulárně-patologických mechanismů, které vedou k neurodegeneraci. Do nedávné doby byly
neurodegenerativní onemocnění roztříštěným a dosti nesourodým seskupením chorob, které bylo obtížné blíže zařadit nebo roztřídit.
Intenzivní výzkum posledních let v oblasti molekulárně-patologických mechanismů umožnil klasifikovat tuto velmi heterogenní skupinu
do několika podskupin podle převažujících patogenetických dějů. I přes dosti výraznou odlišnost mají neurodegenerace některé
společné základní vlastnosti. Jsou to stavy, při kterých dochází k úbytku specifických skupin neuronů. Výsledkem selektivního
postižení určité neuronální subpopulace je následný klinický obraz, tj. fenotyp daného onemocnění. V současné době převládá názor,
že neurodegenerativní onemocnění jsou způsobeny kombinací čtyř hlavních patogenetických vlivů. Nejvýznamnější je apoptóza programovaná buněčná smrt, velmi atraktivní mechanismus pro vysvětlení selektivní citlivosti neuronálních populací. Význam
apoptózy podporuje skutečnost, že většina neurodegenerativních onemocnění není provázena větší zánětlivou reakcí. Dále se
předpokládá vliv volných kyslíkových radikálů, jenž je dán kombinací jejich zvýšené produkce nebo nedostatečnou inhibicí jejich
působení v důsledku postižení enzymatické buněčné výbavy. Dalším významným patofyziologickým mechanismem jsou abnormální
patologické proteinové agregáty. Jejich vznik, interakce a nemožnost fyziologické degradace je v úzkém vztahu s přítomností volných
kyslíkových radikálů a jejich vlivem na posttranslační modifikace proteinů. Genetické pozadí a postižení genomu různými mutacemi je
čtvrtým v řadě hlavních patofyziologických mechanismů. Souhrou působení výše popsaných dějů potom dochází ke specifické
neurodegeneraci. Pravděpodobně tedy dochází ke kombinaci více patologických jevů. Cílem výzkumného projektu bude bližší
charakterizace patologických změn na celulární a molekulární úrovni, která umožní nejprve patologickou klasifikaci
neurodegenerativních onemocnění a následně klinicko-patologickou korelaci, tj. charakteristiku typického klinického obrazu daného
onemocnění, charakterizovaného patologicky. Spolu s tímto výzkumem bude pátráno po genetických determinantách jednotlivých
nozologických jednotek. Předpokládáme, že detailní znalost patologie, molekulární patologie a genetiky jednotlivých nemocí ozřejmí
patofyziologické pochody, které vedou k jejímu vzniku. Umožní tím mapování potenciálních terapeutických cílů, tj. proteinů, jejichž
regulace by mohla vést k modifikaci průběhu nemoci a tím potenciálně k efektivní léčbě.

The team of scientists aims in this research project to investigate the pathogenesis of neurodegenerative disorders, as, for instance,
are Alzheimer´s disease, Parkinson´s disease, amyotrophic lateral sclerosis, progressive supranuclear paralysis, multiple system
atrophy, spinocerebellar ataxias and others. These research programs are planned in the frame of research project: the
development of diagnostic techniques and diagnostic algorhitm for the establishment of the phenotype and progression of the
apoptotic disorder of the neural tissue the development of diagostic algorhitm and diagnostic test for the establishment of
phenotype and genotype of neurodegenerative disorder. The establishment of therapeutic targets in these nosological entities, i.e.
neurodegenerative disorders. The neurodegenerative disorders affect almost 20% od population older than 60 years. The precise
calculation of incidence or prevalence is complicated by the overlapping of clinical symptoms and clinical phenotype. Nevertheless,
all neurodegenerative disorders frequently lead to the substantial worsening of quality of life, quick patient invalidity and shortening
of life of the patients. The current therapy of neurodegenerative disorders is (with the exception of amytrophic laterál sclerosis) only
symptomatic. Only in these patients is the riluzole given, which is supposed to inhibit the metabolism of glutamate; therefore it
affords longer survival of affected individuals. Diagnostics and treatment of neurodegenerative disorders are currently quite
insufficient. The definite diagnosis is (in majority of cases) based on the neuropatological findings obtained ta autory. The current
treatment is, in the vast majority of these disorders, only symptomatic. Therefore, the research for the molecular basis of these
disorders is Essentials for the future diagnostic paradigms and future treatment possibilities. The key research activity of the whole
project will bet he research of the molecular pathology of precesses, which lead to neurodegeneration. Only recently, the
neurodegenerative disorders were the splitted and inhomogenous group of diseases, which were hard to classify. The intensive
research in the last years allowed to create a provisional classification, based on the pathological findings in the brain tissue of
patients suffering from these disorders. Despite their heterogenous clinical phenotype, the neurodegenerative disorders share some
basic characteristics. They are the diseases, in which the loss of specific groups of neuron occur. The result of the selective
disorder of given neuronal population is the clinical picture, i.e. the phenotype of such a disease. Currently, it is supposed that
neurodegenerative disorders are caused by the combination of four principal pathogenetic factors. Their ratio might differ between
the diseases, nevertheless, they probably always took a part together. The most important of these mechanisms is the neuronal
apoptosis: the programmed cell death, currently the most popular concept for the explanation of selective sensitivity of neuronal
populations to the noxa. The importance of apoptosis in this pathogenetic process is supported by the fact, that inflammation is
practically not involved in any of the neurodegenerative diseases. Another important factors in the pathogenesis of
neurodegeneration are the mitochondrial abnormalities and pathologic protein aggregates. The genetical background forms the
fourth important factor of the pathogenesisi of neurodegeneration. All four main categories of pathogenetic factors in the
neurodegeneration will be examined separately. There will be a search for the molecular pathology in the brains of patients suffering
from neurodegenerative diseases, including the presence and origin of pathologic protein aggregates. There will be an extensive
genetical research in both the patients and their kindreds.

Jaroslav

Motorické projevy člověka lze základně rozdělit na projevy hrubé a jemné motoriky. Hrubou motoriku představují projevy posturální a
lokomoční, jemnou motoriku představuje motorická obratnost manuální a orofaciální (včetně mimické a motoriky mluvidel). Postižení
pohybového systému různé etiologie (organické nebo funkční) ovlivňuje různým způsobem a do různé míry tyto motorické projevy
člověka. Přesto se v praxi nedostatečně, resp. nedostatečně citlivě, využívá hodnocení projevů hrubé nebo jemné motoriky. V mnoha
případech je to podmíněno časovou nebo metodickou náročností takového hodnocení. Předložený projekt, zahrnující několik studií, je
zaměřen na registraci a kvantifikaci projevů hrubé nebo jemné motoriky u modelově vybraných diagnóz v rehabilitaci, kdy budou
použity metody klinické i paraklinické. Z vybraných diagnóz budou do projektu pro hodnocení hrubé motoriky zařazeny osoby s
bolestmi bederní páteře a osoby s artrotickým postižením kyčelních kloubů, změny jemné motoriky ruky pak budou studovány u
operovaných a následně rehabilitovaných pacientů po zlomeninách distálního radia. Z projevů hrubé motoriky budou hodnoceny
pohybové charakteristiky a reprodukovatelnost testu předklonu a napřímení a pohybové charakteristiky modifikovaného testu
dosahování (modified Functional Reach Test) pomocí kineziometru (systém DTP-3) u souboru pacientů s nespecifickými bolestmi v
bederním úseku páteře. Dále budou u osob s nespecifickými bolestmi bederní páteře hodnoceny charakteristiky povrchové
elektromyografie a nálezy ze silových plošin v testu předklonu a napřímení a v modifikovaném testu dosahování. Klinické hodnocení u
pacientů s nespecifickými bolestmi dolní části zad bude zahrnovat kineziologické vyšetření a kvantifikované hodnocení pomocí testů
podle prof. Koláře a podle Luomajoki. Nálezy získané u souborů s bolestmi zad budou porovnány s nálezy u osob odpovídajícího věku
bez bolestí zad a bez dalšího postižení pohybového systému a jiného postižení, ovlivňujícího motorické projevy. Dalším hodnoceným
projevem hrubé motoriky bude posuzování charakteru chůze s pomocí systému Optojump, kde budou porovnány nálezy u souboru s
nespecifickými bolestmi bederní páteře, souboru s koxartrózou a kontrolního souboru, tj. u osob bez postižení pohybového systému a
bez dalších onemocnění ovlivňujících lidskou motoriku. Jemná motorika bude hodnocena v samostatné studii u pacientů po
zlomeninách distálního radia, kteří budou ošetřeni chirurgicky osteosyntézou a kteří se následně podrobí rehabilitační léčbě. Zde
budou porovnávány motorické nálezy – povrchová elektromyografie (sEMG) svalů předloktí), síla stisku dynamometrem a testem
akrální motoriky (Nine Hole Peg Test) – mezi soubory, kde u jednoho bude probíhat již v době fixace navíc i cvičení ramenního
pletence postižené končetiny, zatímco u druhého bude rehabilitace probíhat bez aktivace pletencového svalstva. Dále bude provedeno
hodnocení pomocí dotazníku DASH – Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (schválená, autorizovaná česká verze s
transkulturálním překladem: Postižení paže, ramene a ruky, dostupné na: www.dash.iwh.on.ca).

Human motor performance repertoire can be divided into gross and fine motor activities. Postural activity and locomotion represent
a gross motor activity, on the other side, manual motor skill and orofacial activity (incl. activity of mimic muscles and muscles
involved in the fine control of human speech) are the examples of fine motor activities. Disturbances of the human movement
system of different etiology (functional or organic) influence variably the above mentioned types of human motor activities.
Surprisingly, the assessment of the gross and fine motor activities has only very rarely been used in the clinical practice. This
shortage results in most cases from methodological difficulties, and from the fact, that this assessment is time-consuming. The
submitted project proposal, which includes several studies, is focused on registration and quantification of the gross and fine motor
performance and its changes in patients suffering from selected musculoskeletal disorders, with the use of clinical and paraclinical
methods. Gross motor function will be studied in patients with low back pain and in patients with osteoarthritis of the hip. Fine
motor function will be studied and assessed in patients with distal radius fracture – shortly after surgery and then during their
rehabilitation. Performance and reproducibility of body movement in bending forward and straightening up (to the initial position)
and the movement trajectory of the body marker in the modified Functional Reach Test, with the use of kinesiometer (system DTP3), will be assessed as a paraclinical method in patients with non-specific low back pain and in control subjects. Surface
electromyography and the examination of the changes of CoP (center of pressure), with the use of Kistler force plates will be
performed in these subjects as another paraclinical method for the registration and assessment. Clinical kinesiologic examination
and scored examinations according to Kolar and Luomajoki will be performed in patients with low back pain, as well. The results
obtained will be compared with the findings in an age-matched control group of subjects (without low-back pain and other health
complaints). Performance of gait will be the other gross motor activity analyzed in this project. It will be studied in patients with low
back pain and in subjects with osteoarthritis of the hip with the use of the Optojump optical (photocell) measurement system. Fine
motor performance will be assessed in patients after radius bone fracture osteosynthesis during their rehabilitation therapy.
Selected methods for this purpose: hand-held dynamometry, surface electromyography (sEMG) and Nine Hole Peg Test. Results
obtained from groups of patients with or without early applied shoulder girdle exercises will be compared. Furthermore, the DASH
questionnaire (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand - approved Czech version after the transcultural translation will be
administered to these groups of subjects – www.dash.iwh.on.ca).
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Hluboká vs. standardní nervosvalová blokáda u
Adamus
laparoskopických operačních výkonů

Neurodegenerativní onemocnění, jejich
patogeneze a její současné možnosti
terapeutického ovlivnění

Hodnocení projevů hrubé a jemné motoriky
klinickými a paraklinickými metodami v
rehabilitaci u pacientů s vybranými
muskuloskeletálními poruchami

Menšíková

Opavský

Research areas covered by the project comprise mainly the topics: Fuzzy methods of multiple criteria evaluation and decision
making - multiple criteria and group decision making, models with fuzzy evaluation, decision making under risk, fuzzyfication of
probability spaces. Mathematical Statistics: linear regression model, statistical analysis of compositional data, statistical modeling.
Mathematical analysis - differential and difference inclusions, differential models generalizing classical models in the
hydrodynamics and nonlinear field theory, existence, qualitative and asymptotic properties of their solutions, vector formulation
optimization conditions and properties of l-stable functions, properties of solutions to PDEs describing flows of fluids, analysis of
flows of fluids in porous media.
The main content of the project is to realize study tours to archives and libraries of the Czech Republic. The purpose of the project is
to get date and new information on schooling of Canon Law and of State Ecclesiastical Law from 1918 to 1950 for my licentiate
thesis.

Research on physical activity and physically active lifestyle of the population is currently characterized by significant changes in the
development of monitoring techniques and software support. Research techniques and software developed at Faculty of Physical
Culture require full compatibility with cooperating institutions abroad (especially in the context of an international team IPEN) and
also a methodological and technical readiness to enter into other international research projects. Research on physical activity in
natural / field settings is also very demanding in terms of specific population groups (the population of children up to the senior
population), the diversity of environments (built, school, leisure, sports, etc.), socio-economic, health and other aspects. Verification
of new research techniques as well as use of the most optimal techniques is therefore crucial. As for publication requirements, the
high level of technological equipment for monitoring physical activity is equally important. The research results will be beneficial for
the majority of research studies using monitoring of physical activity or inactivity at the Faculty of Physical Culture. The improvement
of Indares system will be beneficial for the majority of collaborating institutions in the Czech Republic and abroad. Solution of
existing, newly acquired, and submitted research grants is also based on the assumption that better software processing of
research results, new research techniques in the system Indares, and gradually upgraded new research monitoring techniques will
be ensured. The project will also contribute to strengthening very good international position of our institution in the area of physical
activity research.

IGA_FTK_2015_003

Nové technologie a přístupy k monitorování
pohybové aktivity: Využití v kinantropologickém
výzkumu

Frömel

Karel

Výzkum pohybové aktivity (PA) a pohybově aktivního životního stylu populace je v současnosti charakterizován výraznými změnami v
rozvoji monitorovacích technik a jejich software zajištění. Výzkumné techniky a vyvíjené software na FTK vyžadují plnou kompatibilitu
s kooperujícími pracovišti v zahraničí (zejména v rámci mezinárodního týmu IPEN) a současně i metodologickou a technikou
připravenost pro vstup do dalších mezinárodních výzkumných projektů. Výzkum PA v přirozených/terénních podmínkách je také velmi
náročný z hlediska specifických skupin populace (od dětské až po seniorskou), rozdílností prostředí (zastavěné, školní, volnočasové,
sportovní apod.), socioekonomických, zdravotních a dalších aspektů. Verifikace nových výzkumných metod z těchto aspektů je proto
naprosto nezbytná, stejně jako využití nejoptimálnějších monitorovacích technik. Neméně závažná je vysoká úroveň technologického
zajištění monitoringu PA z hlediska publikačních požadavků. Výsledky výzkumu budou přínosem pro většinu výzkumů na FTK,
využívajících monitorování PA či inaktivity. Zkvalitnění systému Indares bude přínosné pro většinu spolupracujících pracovišť v České
republice i v zahraničí. Řešení stávajících výzkumných grantů, nově získaných a podaných výzkumných grantů je také založeno na
předpokladu, že bude lepší softwarové zajištění záznamu a zpracování výsledků výzkumů, že budou využitelné nové výzkumné
techniky v systému Indares, a že budou postupně inovovány nové výzkumné monitorovací a diagnostické techniky, a to v potřebném
rozsahu. Řešení projektu také přispěje k upevnění velmi dobré mezinárodní pozice pracoviště v oblasti výzkumu pohybové aktivity.

IGA_PrF_2015_014

Role formačních vod sedimentárních pánví pro
genezi vybraných typů rudních mineralizací
Českého masivu

Dolníček

Zdeněk

Projekt je zaměřen na charakterizaci fluidních systémů na vybraných lokalitách v krystaliniku a pokryvných permských formacích
Českého masivu. Předmětem studia budou horniny, alterace a hydrotermální žilné a zónové mineralizace. Cílem studie bude podat PT-X charakteristiku jednotlivých zjištěných typů fluid, stanovení časové posloupnosti jejich působení, posoudit vliv horninového
prostředí na složení fluid a pokusit se specifikovat možné zdroje fluid.

The project is focused to characterization of fluid systems on selected sites in the crystalline complexes and Permian sedimentary
cover of the Bohemian Massif. The object of study will be rocks, their alterations, and both vein and shear-zone-hosted
mineralizations. The aim of the study is to (i) characterize the P-T-X conditions of fluid migration, (ii) determine the evolution and
temporal succession of the fluid types, (iii) asses the role of rock environment to composition of fluid phase, and (iv) specify the
possible sources of the fluid phase.
The topic of the project will be an analysis and interpretation of the present-day creation of film, television, theatre, and broadcast. It
aims at depicting the thematic, narrative, and stylistic changes of contemporary Czech art in the enumerated art categories,
specifically to answer questions concerning the reaction of Czech art to the changes of the political and cultural situation. Moreover,
it will explore how Czech artistic tradition is kept; how it is influenced by today’s trends in the European and World art; if it
conserves specific national features or succumbs to international tendencies. The main results will be two collective monographs
which fulfill the necessary parameters for their acknowledgement in the frame of RIV evaluation. Besides the researcher team’s
reward and costs of publishing two monographs, the project also includes travel expenses (archives, conferences home and
abroad), acquisition of literature, and designer services. The main project researcher will be the chief editor of the monograph The
Changes of the Czech Historic Film after the Year 1989. There has been a tradition of historic film from the time of silent film. After
1989, it did not cease to exist: historic films have always had high social status within the Czech society. The collective monograph
will depict the basic themes linked to the changes of this genre and its social reflection (ideological revision of the view on Czech
history; continuity with the creation during the 60s and sustaining schemata from the normalization; shift from the choice of historic
themes to the modern history; transfer from Great History to the personal and familial history; transformation of style and narration).
The frame methodology covering the individual attribution will be based on the theory of the film historian and theoretician Robert
Rosenstone (described namely in History on Film/ Film on History, London: Routledge, 2006). The monographs aim to prove that
the present-day historic film evaluates not only the presented period but also expresses its opinion, in the symptomatic level of
meaning, considering the topical, cultural, and political views. The present becomes the place of representing and knowing the
past. Co-Investigator of the project will be simultaneously the main editor of the second monograph titled Hero and heroism in
contemporary radio. It will be acomprehensive research of auditory programs, which will be provided at the public level in Czech
Radio. The topic of the year 2015 is just the theme ofheroes and heroism, exploration of the national hero archetype. Czech Radio
is preparing to broadcast a number of titles with appointed issues. The collective monograph presents academic reflection on this
topic with an overlap to a wider mapping of current possibilities in radio and new media. The individual authors will analyze large
amount of dramatic, documentary and journalistic programs and also themes of heroism in the auditory programs for children, radio
interpretations of events in the 1st and 2nd World War. We will pay attention also to current broadcasting public radio and to the
topic of heroism in primetime of public radio. Several studies will also address European issues, which currently reflects a fictional
and nonfiction radio work. Methodologically the monograph will be supported primarily by current theories of perception, which in
the case of auditory media currently radically transforms in conjunction with new media (Starkey,Guy. Radio in context, London,
New York: Palgrave Macmillan, 2013).

IGA_FF_2015_017

Analýza a interpretace současné filmové,
televizní a rozhlasové tvorby

Ptáček

Luboš

Tématem projektu bude analýza a následná interpretace současné umělecké tvorby v oblasti filmové, televizní a rozhlasové tvorby.
Cílem bude postihnout tematické, narativní a stylového proměny současného českého umění ve vyjmenovaných uměleckých druzích.
Tedy zejména zodpovědět na otázky, jakým způsobem reaguje česká tvorba na proměňující se politickou a kulturní situaci. Zda a
jakými metodami navazuje na českou uměleckou tradici a jak je ovlivňována současnými trendy evropského a světového umění. Zda
si v rámci globalizace uchovává specifické národní rysy, nebo naopak podléhá mezinárodním tendencím. Hlavními výstupy budou dvě
kolektivní monografie, které budou splňovat parametry nutné pro uznání v rámci hodnocení RIV. Kromě odměn badatelskému týmu a
nákladů spojených s vydáním dvou monografií zahrnuje projekt náklady na domácí a zahraniční cesty do archivů a na konference,
nákup literatury a grafické služby. Řešitel projektu bude hlavním editorem monografie s názvem Proměny českého historického filmu
po roce 1989. Žánr historického filmu má v české kinematografii tradici už od dob němého filmu. Po roce 1989 nezanikl, historické
filmy stále patří v české společnosti k tématům vysokého společenského statusu. Kolektivní monografie postihne základní témata
spojené s proměnou žánru a jeho společenskou reflexí (ideová revize pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu šedesátých let a
přetrvávající schémata z období normalizace, přesun výběru historických témat do moderní historie, přesun od velké historie k osobní
a rodinné historii, proměna stylu a narace). Rámcová metodologie bude vycházet z teorie historika a teoretika filmu Roberta
Rosenstona (popsané zejména v knize History on Film/ Film on History, London: Routledge, 2006). Cílem monografie bude prokázat,
že současný historický film hodnotí nejenom zobrazované období, ale zároveň se v symptomatické rovině významu vyjadřuje k
aktuálním kulturně-politickým tématům. Spoluřešitelka projektu bude hlavní editorkou monografie s názvem Hrdina a hrdinství v
současném rozhlase. Půjde o komplexně uchopený výzkum současné auditivní tvorby, kterou na veřejnoprávní úrovni zajišťuje v
České republice Český rozhlas. Rok 2015 zaštítila tato instituce tématem Hrdina a hrdinství, zkoumání národního archetypu hrdiny a
připravuje do vysílání řadu titulů s jmenovanou problematikou. Kolektivní monografie představí akademickou reflexi tohoto tématu s
přesahem k širšímu mapování současných možností auditivního média. Kromě dramatické, dokumentární i publicistické tvorby budou
jednotliví autoři analyzovat i témata hrdinství v auditivních pořadech pro děti, v rozhlasových interpretacích událostí 1. a 2. světové
války, v proudovém vysílání veřejnoprávního rozhlasu. V několika studiích se budou zabývat i evropskými tématy, jež v současné době
reflektuje fikční i nonfikční rozhlasová tvorba. Metodologicky bude monografie opřena především o současné teorie percepce, která se
v případě auditivních médií ve spojení s novými médii v současné době razantně proměňuje (Starkey, Guy. Radio in context, London,
New York: Palgrave Macmillan, 2013).

IGA_LF_2015_014

Metabolický syndrom v ordinaci praktického
lékaře

Horáková

Dagmar

Metabolický syndrom představuje soubor rizikových faktorů. Jeho hlavní význam je v tom, že upozorňuje na hrozící kardiometabolické
riziko, vzhledem ke společné patogenezi všech složek - inzulínové rezistenci. Detekce složek metabolického syndromu může zvýšit
motivaci ke změně životního stylu. Predikce kardiometabolického rizika v závislosti na přítomnosti složek metabolického syndromu
umožňuje identifikovat rizikové jedince. Včasný záchyt a následná intervence rizikových jedinců mohou snížit morbiditu z těchto příčin.

Metabolic syndrome is a set of risk factors. The main importance is that draws attention to the impending cardiometabolic risk due
to insulin resistance - a factor common to the pathogenesis of all components of metabolic syndrome. Detection of the components
of metabolic syndrome may increase motivation towards lifestyle change. Prediction of cardiometabolic risk, depending on the
presence of components of metabolic syndrome, allows to identify individuals at risk. Early detection and subsequent intervention of
individuals at risk can reduce morbidity from these causes.

Vladimír

Navrhovaného projektu studentské grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci se účastní 26 doktorandů pěti postgraduálních
studijních programů LF UP (Lékařská biologie, Lékařská genetika, Vnitřní nemoci, Onkologie, Lékařská chemie a biochemie) a dvou
programů PřF UP (Aplikovaná matematika, Analytická chemie). Návrh projektu využívá expertních zkušeností 12 školitelů akademických pracovníků LF UP při vedení jednotlivých studentských projektů a je přímým pokračováním projektů LF_2010_013,
LF_2011_011, LF_2012_016, LF_2013_010 a IGA_LF_2014_011. Dále se projektu účastní 2 akademičtí spolupracovníci. V rámci
projektu budou řešeny tyto okruhy otázek: 1. molekulární patofyziologie erytropoézy, 2. molekulární patofyziologie a monitorování
léčby myeloproliferativních onemocnění, 3. sérové, tkáňové a buněčné diagnostické a prognostické faktory u vybraných chorob, 4.
biomarkery odpovědi a toxicity protinádorové léčby. 1. Pracoviště řešitelů projektu, Ústav biologie LF UP a Laboratoř dědičných
metabolických poruch FN a LF UP, jsou centrem pro studium vrozených i získaných poruch červené krevní řady. Celkem 8 studentů
(a 3 školitelé) se budou podílet na biochemické a molekulárně-genetické charakterizaci patofyziologie poruch erytropoézy (anémií
nebo polycytémií). Cílem této části projektu je také komplexní metabolomická analýza lidských erytrocytů. 2. Mezi myeloproliferativní
choroby patří Ph-pozitivní chronická myeloidní leukémie (CML) a Ph-negativní myeloproliferativní neoplázie (jako např. polycytémie
vera), tato onemocnění jsou předmětem výzkumu na Ústavu biologie LF UP a v Laboratoři dědičných metabolických poruch FN a LF
UP. Zvláště je výzkum zaměřen na metabolické změny při léčbě inhibitory aktivity Bcr-Abl TK (TKI, imatinib, dasatinib, nilotinib) a na
funkční analýzy vybraných signálních drah. Na této části projektu se budou podílet 4 studenti a 2 školitelé. 3. Patogeneze mnoha
chorob je komplexní se spoluúčastí genetických i imunitních mechanizmů. U řady těchto onemocnění jsou známé nebo se definují
nové sérové, tkáňové a buněčné markery s potenciálním využitím v časné diagnostice a prognóze onemocnění. Výzkum nových
klinicky významných biomarkerů má na III. interní klinice FN a LF UP dlouhou tradici. Na této části projektu se bude podílet 7 studentů
5 školitelů. 4. Definování biomarkerů sloužících k predikci a stanovení účinnosti a toxicity léčby je důležitou součástí terapie
nádorových onemocnění. Jedním z nejčastějších vedlejších účinků je přitom intestinální toxicita. Jako nové možné parametry predikce
se jeví stanovování hladiny neopterinu a citrulinu. Na této části projektu se bude podílet 7 studentů, 2 školitelé a 2 akademičtí
spolupracovníci. Jeden student se také, v rámci této sekce, bude věnovat novým diagnostickým postupům pro včasné odhalení
feochromocytomu/paragangliomu. Projekt povede k vytvoření spolupracující sítě mladých výzkumníků a jejich školitelů. Výstupy
projektu pomohou osvětlit dílčí aspekty patogeneze zvolených chorob. Klinicky orientované části projektu pomohou v řešení
praktických otázek diagnostiky a prognózy u vybraných chorob i ve sledování léčebné odpovědi.

The student grants competition of Palacky University in Olomouc is intended to encourage and promote student research activities.
Twenty six postgraduate students of several branches of postgraduate doctoral study programs of the Faculty of Medicine (Medical
Biology, Medical Genetics, Internal Medicine, Oncology and Medical Chemistry and Biochemistry) and the Faculty of Science
(Applied Mathematics, Analytical Chemistry) will participate in the proposed project. The student projects will be supervised by
twelve mentors of the Faculty of Medicine, recognized experts in the respective research fields, and by two additional academic
coworkers - participants on the project. The following areas will be covered by individual research projects: 1. Molecular
pathophysiology of selected red blood cell disorders; 2. Molecular pathophysiology and therapy monitoring of chronic
myeloproliferative disorders; 3. Serum, tissue, and cellular diagnostic and prognostic factors of selected diseases; 4. Biomarkers of
efficacy and toxicity of anticancer therapy. 1. The Department of Biology and the Laboratory for Inherited Metabolic Diseases (LIMD)
have become respected centers for studies of inherited and acquired defects of erythropoiesis. Eight students (and three
supervisors - faculty members) will participate on biochemical and molecular characterization of erythroid disorders (anemias and
polycythemias). Another aim of this part of the project is to decipher the whole metabolomics of human erythrocyte. 2.
Myeloproliferative disorders encompass the Ph-positive chronic myeloid leukemia (CML) and Ph-negative chronic myeloproliferative
neoplasias (such as polycythemia vera); all these disorders are studied by the members of the Department of Biology and LIMD. In
particular, their research addresses several therapeutic problems concerning the use of tyrosine kinase inhibitors (TKIs): the
mechanisms underlying resistance of CML cells to TKIs and metabolic changes during the TKIs treatment. Four students (and two
supervisors – faculty members) will participate in this part of the project. 3. The pathogenesis of many diseases is complex,
involving environmental, genetic, and immune factors. Many serological, tissue, and cellular markers may potentially be utilized in
diagnosis and prognosis of systemic diseases. The Department of Internal Medicine III has a long-term history of clinical research in
this filed. Seven students (and five supervisors) will participate in this part of the project, when their major objective is to define
useful clinical biomarkers for e.g. systemic lupus erythematodes, rheumatoid arthritis, a damage of blood vessels in chronic renal
failure, dyslipidemia and discern functionality of sperm cells. 4. Identification of biomarkers that can predict efficacy and toxicity of
anticancer therapy holds great promise in treatment improvement and in assessment of prognosis. Intestinal toxicity is one of the
most common side effects of cancer treatment. The definition and characterization of potential biomarkers (neopterin and citrulline)
will be assessed. Seven students, two supervisors and two additional faculty members will participate in this part of the project. One
student will be also dedicated to introduction of new diagnostic procedures for pheochromocytoma/paragangliomas. One of the
goals of the proposed project is to established cooperative research network of all participating subjects and thus to promote
student research activities. By pursuing proposed studies we hope to improve knowledge of pathogenesis, and to improve
diagnosis, prognosis and monitoring of treatment outcomes of studied diseases.
Puberty is an important element of sex education in European and global dimension. It is a normal feature of human development
and it is a phase of life with a number of changes that affects the individual and its environs. Children need to be adequately
prepared in time for the life stage of puberty, all the changes, relationships and connections that relate to this stage. Being prepared
for puberty in time means that children gain necessary knowledge about it before its onset. It is possible during pre-puberty where
children are as pupils at primary school. The issue of puberty has a center of gravity in the family, but can not guarantee that the
child will acquire both subjectively and socially desirable knowledge, attitudes and behavior of the widest area. Parents and
teachers often have barriers in communication with the child about puberty, which are associated with personality unpreparedness
gained life experience. What skills have school education in the creation of knowledge about puberty and how to communicate with
each other on the topic, pupils, teachers and parents? These questions have been investigated by the project. The research focus is
on finding how the issue of puberty incorporated into existing school curriculum for basic education in the Czech Republic and
China, to identify cognitive and informative level of knowledge about puberty for primary school pupils, to determine the views of
mutual communication of puberty among primary schools pupils, their teachers and families.

IGA_LF_2015_015

Molekulární podstata a diagnostické markery
vybraných hematologických a systémových
chorob VI.

Divoký

IGA_PdF_2015_007

Puberta - součást sexuální výchovy v systému
českého a čínského školství

Rašková

Miluše

Puberta je významným prvkem sexuální výchovy v evropské i celosvětové dimenzi. Je normálním projevem lidského vývoje a jedná se
o životní fázi s řadou změn, které ovlivní jedince i celé jeho okolí. Děti potřebují být včas adekvátně připraveny na životní etapu
puberty, na všechny změny, vztahy a souvislosti, které s touto etapou souvisejí. Být připraven na pubertu včas znamená, že děti mají
získat potřebné znalosti o ní už před jejím nástupem. Tedy v období prepuberty, kdy jsou žáky primární školy. Problematika puberty
má mít těžiště v rodině, nelze však zaručit, že v ní dítě bude získávat subjektivně i společensky žádoucí znalosti, postoje a chování z
nejširší oblasti. Rodiče i učitelé mají často zábrany v komunikaci s dítětem o pubertě, jež bývají spojeny s osobnostní nepřipraveností
získanou životní zkušeností. Jaké kompetence má školní edukace při tvorbě znalostí o pubertě a jak o tématu vzájemně komunikují
žáci, učitelé a rodiče? Tyto otázky jsou předmětem zkoumání projektu. Výzkumnou pozornost zaměřujeme na zjištění, jakým
způsobem je problematika puberty začleněna do současných kurikulárních dokumentů základního školství v České republice a v
Číně, na zjištění kognitivní a informativní úrovně znalostí o pubertě u žáků primární školy, na zjištění názorů o vzájemné komunikaci o
pubertě mezi žáky primární školy, jejich pedagogy a rodinou.

IGA_PdF_2015_008

Fenomén kázně a jeho proměny v procesu
konstituování profesního přesvědčení
budoucích učitelů

Buchtová

Tereza

Projekt se bude zabývat konceptem kázně u začínajícího učitele. Bude rozdělen na teoretickou a empirickou část. Teoretická část
bude pojednávat o kázni jako pojmu, o udržení kázně, o příčinách nedodržení kázně, o faktorech způsobujících nekázeň. Projekt
nadále bude vystihovat autoritu jako jeden z důležitých bodů při dodržování kázně. Bude se zabývat se klimatem třídy a v neposlední
řadě prevencí a řešením nekázně. V empirické části se projekt bude zabývat metodami sběru dat, konkrétně polostrukturovaným
rozhovorem a dotazníkem. Ve výzkumném šetření budou stanoveny hypotézy, na které se projekt bude snažit odpovědět pomocí
statisticky zpracovaných dat. Samostatná část projektu bude věnována samotným výsledkům empirického šetření.

The project will address the concept of discipline at the beginning teacher. It will be divided into theoretical and empirical part. The
theoretical part will deal with discipline as a concept, to maintain discipline, about the causes of failure of discipline, the factors
causing lack of discipline. The project will continue to reflect the authority as one of the important points in the discipline. It will deal
with classroom climate and last but not least, prevention and solution indiscipline. In the empirical part of the project will deal with
methods of data collection, namely semi-structured interviews and questionnaires. In our research hypotheses will be determined to
which the project will try to reply with a statistically processed data. A separate part of the project will be devoted to the actual
results of the empirical investigation.

IGA_FF_2015_018

Jak uchopit horizont? Studie k problematice
současné české metodologie dějin umění

Jana

Projekt je zaměřen na zhodnocení naléhavých a stále poněkud opomíjených otázek současné metodologie oboru Teorie a dějiny
umění v České republice. Problematiku obecně reflektoval v druhé polovině osmdesátých let 20. století Ladislav Daniel, a to ve
studiích souhrnně pojednávajících o typologii interpretačních metod (Umění vidět umění. Tajemství významu…, 1985. Téma
dopracováno in: Umění vidět umění. Úvod do interpretace obrazu, 2008). Paralelně metodologická východiska sleduje Ladislav
Kesner (Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech, 2005) a další teoretici umění (např. Petr Wittlich, The
Death of the Image and an Inquiry into Analogy in Art History, Umění, 2012, roč. 63, č. 2, s. 98–100), jež poukazují na problém
roztříštěnosti současné české teorie dějin umění. Výzkumná náplň předkládaného projektu proto naváže na iniciovanou diskuzi
rozborem: 1. udržitelnosti základních interpretačních metod - formální a obsahové analýzy v budoucím výzkumu; 2. přínosu a omezení
aplikace interdisciplinárního přístupu v českém prostředí; 3. rozboru starého, moderního a současného umění jako kontinuální
činnosti, tedy mimo kategorie slohů a stylů.

A project is focused on the valuation of urgent - and still neglected - questions of the contemporary methodology of art history in
Czech Republic. In second half of the 80's of the 20th century, Ladislav Daniel reflected this problematic generally, namely in his
studies about the typology of the interpretive methods (Umění vidět umění. Tajemství významu, ..., 1985. The subject was finished
in: Umění vidět umění. Úvod do interpretace obrazu, 2008). Ladislav Kesner (Vizuální teorie. Současné angloamerické myšlení o
výtvarných dílech, 2005) as well as the other Czech theorists of the art (e.g. Petr Wittlich, The Death of the Image and an Inquiry
into Analogy in Art History, Umění, 2012, 63, 2, p. 98–100) observe the methodological starting points too. They are pointing out the
problem of the fragmentation of the Czech art history theory. Therefore, content of this research will follow up the initiated
discussion with the analysis of: 1. Sustainability of basic methods of interpretation – formal and content analysis in the future
research; 2. Benefits and limitations of the interdisciplinary approach in the Czech background; 3. The „old“, modern and
contemporary art as the continuous process of creation, out of the „boxes of the styles“.

Ctirad V.

Předložený projekt navazuje na předchozí projekty věnované dějinám české teologie, zejména fundamentální a dogmatické, a to s
cílem podrobného zmapování vývoje vztahu mezi teologií a přírodními vědami, zejména kosmologií, biologií a vývojovou antropologií.
Za tím účelem bude třeba začít s digitalizací vynikajícího moravského teologického, historického a filosofického časopisu Hlídka,
vydávaného moravskými bohoslovci na teologickém učilišti v Brně. Kompletní digitalizaci ale není možné zvládnout za jeden rok, takže
předpokládáme digitalizaci asi jedné třetiny rozsahu. Tímto počinem zpřístupníme periodikum odborné a studentské veřejnosti, čímž
se následně vytvoří celá řada témat pro diplomové práce. Zájem lze předpoládat u teologů, filosofů a historiků. Digitalizace bude
úkolem studentů spolupracujících na projektu, přičemž organizaci práce bude zajišťovat spoluřešitel projektu Dr. Krumpolc. Řešitel
projektu prof. Pospíšil následně připraví k publikaci monografii "Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost", která vznikne na
základě předchozí monografie s obdobným zaměřením. Dílo by mělo vyjít v nakladatelství Karolinum. Lze předpokládat, že tato
výrazně doplněná a přepracovaná verze knihy bude hodnocena jako první vydání, a proto by měla zísat příslušné bodové ohodnocení.
Další náplní projektu bude zpracování souboru studií o životě a díle M. J. Husa, který bude prezentován jednak v rámci semestrálního
kurzu o M. Janu Husovi, který bude nabídnut pro všechny zájemce z UP v Olomouci i pro širší veřejnost, jednak formou souboru
odborných článků ve zvláštním čísle časopisu "Studia theologica", jehož vydání bude finančně zajištěno z prostředků přidělených na
tento projekt (ca 90 tis. Kč). Toto číslo časopisu poslouží jako výstup z velkého sympozia "M. Jan Hus - svědek křesťanské víry pro
naši dobu", spolupořádaného Katedrou systematické teologie CMTF, jehož záštitu převzal rektor UP a rektor JČU. Z projektu bude
třeba také financovat cestovní náklady našich přednášejících na symposium v Českých Budějovicích (10 tis. Kč), dále příspěvek na
vydání monografie o poměru teologie a přírodních věd prof. Pospíšila (40 tis. Kč), rovněž náklady na digitalizaci časopisu Hlídka (20
tis. Kč) a na tuzemské cestovné řešitele projektu (3 tis. Kč). Prof. Pospíšil připraví celkem 6 vzdělávacích pořadů o M. J. Husovi pro
Rádio Proglas a také sérii popularizačních článků pro periodikum Perspektivy. Vydá také několik odborných studií o M. J. Husovi a
rovněž monografii s titulem "Husovská dilemata" ( pro její vydání není finanční podpora z projektu požadována).

The proposed project goes on the previous projects dealing with the Czech theology, especially fundamental and dogmatic, with the
goal to get a detailed survey of development of the relation between theology and natural sciences, namely cosmology, biology and
evolutional anthropology. For this purpose, it will be necessary to start with the digitization of the outstanding Moravian theological,
historical and philosophical journal Hlídka which had been published by Moravian seminarists at the theological institute in Brno.
However, a complete digitization cannot be accompished during on year, therefore we suppose to managed one third of the whole
extent. By doing this we will make accesssible the periodical to scholars and students, and we will create the opportunity of
choosing themes for new theses. We suppose to attract the interest of theologians, historians and philosophers. The digitization will
be a task of students taking part in the project, the organization of their work be provided by co-investigator Dr. Krumpolc. The
investigator prof. Pospíšil will prepare for publication the monograph "The struggle for truth, hope and human dignity" that arises on
the base of previous monograph with analogous aiming. The work should be published in teh publishing house Karolinum. It can be
supposed that this markedly completed and revised version of the book will be estimated as the first edition, and therefore it should
be awarded by corresponding points. Further task of project will be the working out an anthology of studies dealing with the life and
work of M. J. Hus that will be presented as a semestrial course offered to students of UP in Olomouc as well as to broader public,
and also in the form of a collection of papers in a special number of the journal "Studia theologica" whose edition will be financially
supported by the means assigned to this project. This number of the journal will be serve as the output of the great symposium "M.
J. Hus - witness of Christian faith for our time", co-organized by the Department of systematic theology of CMTF, patronage of
which the rectors of UP and JČU assumed. It will be necessary to cover travel expenses of our lecturers at the symposium in České
Budějovice by the means assigned to the project, as well as the support of the edition of the monograph of prof. Pospíšil dealing
with the relation between theology and natural sciences, and also the costs of digitization of the journal Hlídka and the travel costs
of the investigator. Prof. Pospíšil will prepare 6 educational programmes concerning M. J. Hus for the radio station Proglas as well
as a serie of popularizing articles for the periodical Perspektivy. He will publish several papers dealing with M. J. Hus and a
monograph with title "Husovská dilemata" (the support for its edition is not required from this project).
Mitogen-activated protein kinases (MAPKs) are ubiquitous, evolutionarily conserved signaling modules, which influence a wide
range of processes in the cell, such as gene expression, regulation of growth, differentiation, elongation, stress and hormonal
response as well as apoptosis. MAPK form cascades in cells, also called modules, that transmit and amplify signals through three
types of reversibly phosphorylated kinases, namely MAPK kinase kinases (MAP3Ks), MAPK kinases (MAP2Ks) and finaly MAPKs.
MAPKs are classified as serine/threonine kinases, and are activated by dual phosphorylation of Thr and Tyr by upstream MAP2Ks.
In the genome of Arabidopsis thaliana about 110 genes for hypothetical MAPK modules, 80 for MAP3Ks, 10 for MAP2K and 20 for
MAPKs have been identified. Individual kinases in the cascade are functionally linked. Reversible phosphorylation is critical
regulatory mechanism controlling the activity of proteins. In each MAPK signaling cascade, cellular response depends on the
intensity and duration of the activation of MAPK, which is determined by a balance between phosphorylated and dephosphorylated
state. MAPK modules transmit phosphorylated signals from receptors to different substrate proteins. The substrate proteins include
for example transcription factors and cytoskeletal proteins. So far only one cytoskeletal protein has been unambigously shown to be
phosphorylated by MAPK. It is a microtubule-associated MAP65-1 protein that is phosphorylated and thus activated by MPK3,
MPK4 and MPK6. This protein is required for proper bundling of cortical microtubules while phosphorylation of MAP65-1 enhances
microtubule dynamics. The aim of this project is the microscopic study of the association and interaction between MAPK signaling
and cytoskeleton in Arabidopsis and Medicago. Using advanced microscopic techniques, including spinning disc, super resolution
and light sheet microscopy, we will perform time lapse imaging of MAPK and cytoskeleton localizations in plant cells in the
presence of MAPK inhibitors and cytoskeletal drugs. Results will contribute to a deeper understanding of the regulation of plant
MAPK signaling pathways and its association with the cytoskeleton.

IGA_CMTF_2015_005

Dějiny české teologie se zaměřením na vztah
mezi vírou a přirozeným poznáním a na
svědectví víry M. J. Husa

Macháčková

Pospíšil

IGA_PrF_2015_015

Mikroskopické studium MAPKs a cytoskeletu u
Arabidopsis a Medicago

Šamaj

Jozef

Mitogen-aktivované proteinkinasy (MAPK) patří mezi univerzální evolučně konzervované signální proteiny, které ovlivňují širokou škálu
procesů probíhajících v buňce, jako jsou genová exprese, regulace růstu, diferenciace, prodlužování, odpověď na stres a hormony, a
také apoptóza. MAPK vytvářejí v buňkách kaskády, nazývané také moduly, které přenášejí a zesilují signály prostřednictvím tří typů
reverzibilně fosforylovaných kinas. Jsou to MAPK kinasy kinasy (MAP3Ks), MAPK kinasy (MAP2Ks) a MAPK. V genomu Arabidopsis
thaliana bylo identifikováno 110 hypotetických genů pro MAPK moduly, z toho 80 pro MAP3K, 10 pro MAP2K a 20 pro MAPK.
Jednotlivé kinasy v kaskádě jsou funkčně propojeny. MAPK jsou řazeny mezi serin/threoninkinasy a jsou aktivovány dvojitou
fosforylací Thr a Tyr pomocí MAP2K. Reverzibilní fosforylace je kritický regulační mechanismus kontrolující aktivitu proteinů. V každé
MAPK signální kaskádě závisí buněčná odpověď na intenzitě a trvání aktivace MAPK, která je určena rovnováhou mezi
fosforylovaným a defosforylovaným stavem. MAPK moduly přenášejí fosforylační signály z receptoru na různé substrátové proteiny. K
substrátovým proteinům patří například transkripční faktory nebo cytoskeletální proteiny. Prozatím bylo pouze u jednoho
cytoskeletálního proteinu spolehlivě prokázáno, že je fosforylován pomocí MAPK. Jedná se o mikrotubuly-svazkující protein MAP65-1,
který je fosforylován a tím aktivován pomocí MPK3, MPK4 a MPK6. Kromě toho, že tento protein je nezbytný pro správné svazkování
kortikálních mikrotubulů, jeho fosforylace vede ke zvýšení dynamiky mikrotubulů. Cílem projektu je mikroskopické studium asociace a
interakce MAPK signalizace a cytoskeletu u Arabidopsis a Medicago. Využitím nejmodernější mikroskopické techniky, zahrnující
konfokální mikroskopii s rotujícím diskem, super-rezoluční a light sheet mikroskopii, budeme časosběrně sledovat lokalizaci MAPK a
cytoskeletu v rostlinných buňkách v přítomnosti inhibitorů aktivace MAPK a cytoskeletálních inhibitorů. Získané výsledky přispějí k
hlubšímu porozumění regulace rostlinných MAPK signálních drah a jejích asociace s cytoskeletem.

IGA_PF_2015_003

Bezhotovostní peníze versus elektronické
peníze

Martinák

Tomáš

Finanční právo je velmi rozsáhlou právní oblastí s mnoha zajímavými a pro společnost důležitými instituty. Vedle daňového práva v
současné době vystupuje do popředí právo měnové. Za nejzajímavější téma lze považovat peníze/měnu. Řešitelský kolektiv si pro
projekt vybral téma "Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze". Primárním účelem projektu je analýza obou pojmů, jejich
právní vymezení, povaha a úvahy de lege ferenda. Protože jde o oblast odborně opomíjenou, pro společnost však velmi významnou,
hlavním výstupem projektu bude vědecká monografie s názvem "Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze". Vzhledem k tomu,
že se řešitelé budou účastnit mezinárodních vědeckých konferencí, vedlejšími výstupy projektu budou prezentované dílčí závěry ve
formě příspěvků publikovaných v rámci sborníků z vědeckých mezinárodních konferencí.

Financial law is a very extensive legal area with many interesting and important institutes for the society. In addition to the tax law
we see important aspects in monetary law regarding the theme of this project. The most interesting topic can be considered money
/ currency. The research team for this project choose the title "Cashless money versus electronic money". The primary purpose of
the project is to analyze both terms - legal definition, nature and considerations de lege ferenda. In the Czech Republic there is no
publication dealing with the area of cashless money and e-money together - the main output of the project is going to be a scientific
monograph entitled "Cashless money versus electronic money". Secondary outcomes of the project will be presented in the form of
partial results to articles published within scientific conferences.
Intravenous thrombolysis (IVT) is considered standard specific reperfusion therapy in acute ischemic stroke in both, anterior and
posterior cerebral circulation. Randomized trials show that patients might benefit from IVT up to 4.5 h after symptom onset. It is
known that risk might outweigh benefit beyond 4.5 h in the anterior circulation. Posterior circulation stroke (PCS) represents 12-19
% of all IVT treated strokes. Given that patients with PCS are even more under-represented in randomized controlled trials,
individuals suffering from PCS, have barely influenced results in these studies. No randomized controlled trial or Phase IV study is
available for evaluation of safety and efficacy of IVT in posterior circulation teritory. One of the adverse effect of IVT is intracranial
bleeding. Lower risk of intracranial hemorrhage is generally perceived for PCS rather than anterior circulation stroke (ACS). It could
suggest that benefit might outweigh risk even after 4.5 h in posterior circulation. Our aim was to evaluate 3 month outcome and rate
of intracranial hemorrhage after recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) administration in PCS. Subsequently to compare
risk of intracranial bleeding for PCS and ACS.
The aim of the project is to analyse the complexity of cultural and intellectual transfers between the Central and Eastern Europe
from cultural, historical, linguistic and translatologic perspective, both from the synchronic horizon, as well as partial diachronic
probes. The research will be carried out in three major designs: Czech-Polish, Czech-Ukrainian, and Czech-Russian, always
reflecting on a wider European perspective, which will enable us to define the specific features of these cultural transfers in the
region of interest.

IGA_LF_2015_016

Intravenózní trombolýza u pacientů s
ischemickou cévní mozkovou příhodou v zadní
cirkulaci

Dorňák

Tomáš

Intravenózní trombolýza (IVT) je považována za standardní specifickou reperfúzní terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody
(iCMP) jak v přední tak v zadní cirkulaci. Randomizované studie prokázaly přínos u pacientů léčených do 4.5 hodin od počátku
symptomů. Je známo, že po 4,5 hodinách může u přední cirkulace risk převážit přínos. Ischemické CMP v zadní cirkulaci (PCS)
představují 12-19 % všech pacientů s iCMP léčených IVT.(3,4) Jelikož zastoupení pacientů s PCS v randomizovaných studiích, které
byly základem pro formulaci evropských doporučení pro podání IVT, bylo většinou ještě menší, tito jen stěží ovlivnili výsledky těchto
studií. Dosud neexistuje randomizovaná kontrolovaná studie nebo klinické studie fáze IV k evaluaci účinnosti a bezpečnosti IVT v
zadní cirkulaci. Jeden a zřejmě ten nejzávažnější nežádoucí účinek IVT je intrakraniální krvácení (ICH). Nižší riziko ICH je obecně
vnímáno v zadní cirkulaci. Jestliže by se tento fakt potvrdil, mohl by benefit v tomto povodí převážit rizika při administraci IVT i po 4,5
hodinách od vzniku symptomů. Našim cílem je zhodnotit 3 měsíční výsledný klinický stav a riziko pro intrakraniální hemoragii po
podání rekombinantního tkáňového aktivátoru plazminogenu (rt-PA) u PCS. Následně porovnat riziko intrakraniálního krvácení v
přední a zadní cirkulaci.

IGA_FF_2015_019

Kulturní a intelektuální transfery na pomezí
střední a východní Evropy v historické
perspektivě

Vychodilová

Zdeňka

V rámci projektu bude z kulturněhistorické, lingvistické a translatologické perspektivy analyzována problematika kulturních a
intelektuálních transferů v prostoru střední a východní Evropy, a to jak v synchronním horizontu, tak formou dílčích sond i z hlediska
diachronního. Výzkum bude veden dominantně v česko-polském, česko-ukrajinském a česko-ruském plánu, vždy však se
zohledněním široké evropské perspektivy, která umožní definovat specifičnost kulturních transferů právě v tomto regionu.

IGA_FZV_2015_004

Prevalence nadměrné hmotnosti a obezity a
úroveň motorické výkonnosti u dětí v
Olomouckém kraji (Česká republika) a
Nitranském kraji (Slovensko)

Kopecký

Miroslav

Předkládaný projekt je zaměřen na monitorování prevalence nadměrné hmotnosti a obezity a úrovně motorické výkonnosti u dětí na 1.
stupni základních škol v Olomouckém kraji (Česká republika) a Nitranském kraji (Slovenská republika). Výzkum v Olomouckém kraji
navazuje na předcházející projekt IGA _FZV_2014_015 „Hodnocení somatického stavu, držení těla a funkčního stavu podpůrně
pohybového aparátu u dětí mladšího školního věku na základních školách v Olomouckém kraji“. Jedná se o dlouhodobější sledování
prevalence nadměrné hmotnosti a obezity a motorické výkonnosti dětí a preventivních opatření v Olomouckém kraji. Výzkum se
uskuteční na 13 základních školách v Olomouckém kraji. Hodnocení somatického stavu dětí bude realizováno pomocí metod
standardizované antropometrie a metody bioelektrické impedance. K diagnostice tělesné zdatnosti bude použita heterogenní testová
baterie. Jako součástí realizace projektu je plánována odborná stáž řešitelů projektu na Institutu antropologie Akademie věd ve
Wroclawi. S výsledky výzkumu budou seznámeni rodiče měřených dětí a vedení příslušných škol. V rámci projektu je navázána
odborná spolupráce se Státními léčebnými lázněmi v Bludově, které se dlouhodobě zabývají léčbou obezity. Výsledky výzkumu budou
publikovány v odborných časopisech. Realizace projektu přispěje k prevenci obezity u dětí v Olomouckém a Nitranském kraji.

The project focuses on monitoring the prevalence of overweight and obesity and the level of motor performance in first grade
children in the Olomouc region (Czech Republic) and the Nitra region (Slovak Republic). The research in the Olomouc region builds
on the previous project IGA _FZV_2014_015 “Assessment of the somatic shape, posture and functional state of the supportive
locomotive system in children of young school age at elementary schools in the Olomouc region.” This long-term project monitors
the prevalence of overweight and obesity and the motor performance in children, and preventive measures in the Olomouc region.
The research will be held at 13 elementary schools in the Olomouc region. The children’s health will be evaluated using the
methods of standardized anthropometry and the bioelectrical impedance analysis. Physical fitness will be diagnosed with the help
of a heterogeneous test battery. The project plans to include a training of the researchers at the Institute of Anthropology, Academy
of Sciences in Wroclaw. The research findings will be presented to the parents of the monitored children and to the management of
the respective schools. As part of the project, professional cooperation has been set up with the Bludov State Spa, a facility with a
long tradition in obesity treatment. The research findings will be published in scientific journals. The project will help prevent obesity
in children in the Olomouc and the Nitra regions. Key words: boys and girls of younger school age, prevalence of overweight and
obesity, physical fitness, Olomouc region, Nitra region

The project is aimed at research in the area of the representing selected characters with the title venerable servant of God in the
Czech lands. Except of the iconography the great emphasis is placed on life fates of the characters and the posthumous cults,
which will be compared with similar stories in the context of Europe (mainly in Italy, Spain, Germany and France). During the
research a quality image material will be produced in parallel, which will serve as the basis for the creation of a sample catalogue of
works of art. Thanks to this grant it will be concurrently examined how the focus of the cult and iconography of the specific
characters is formed in Christian history, in spite of the Pope´s Urban VIII. public ban with the name of "de non cultu". The main
investigator´s thesis and articles submitted to reviewed journals will be the main output of the project.

IGA_FF_2015_020

Ikonografie ctihodných sluhů Boží v českých
zemích v kontextu Evropy

Kodysová

Gabriela

Projektová žádost je zaměřena na rozšíření výzkumu na specifické téma v oblasti ikonografie a studiu jednotlivých životních osudů
ctihodných sluhů Boží v českých zemích s přihlédnutím k celkové situaci dané problematiky v Evropě. Konkrétně se bude jednat o
analýzu života a posmrtných kultů čekatelů na blahořečení v českých zemích, s přesahy do situace v zahraničí (Itálie, Francie,
Německo /Záalpí/ a Španělsko – nejvýznamnější evropské velmoci). Projekt je zaměřen na fenomén ctihodných sluhů Boží, kteří až
doposud stáli na okraji badatelského zájmu (zpracování daného tématu v českých zemích s odkazem na situaci v barokní Evropě
bude první svého druhu, které se u nás dočká komplexního zpracování). Celý projekt je součástí bádání spojeného s prací na
závěrečné disertační práci stejného zaměření, která bude nepřímo navazovat na magisterskou diplomovou práci s tématem Sv. Jan
Sarkander v barokním umění. Vypracovaný systém věnující se životu, smrti, kultu a ikonografii sv. Jana Sarkandera bude aplikován na
další postavy, konkrétně se jedná o Zdislavu z Lemberka, Vintíře, Podivena, Marii Elektu, Jana Nepomuckého (v konfrontaci s Janem
Sarkanderem), Anežku Českou, Mladu Přemyslovnu a Martina Středu. České osobnosti budou ukázkově komparovány se
zahraničními čekateli na blahořečení. Během výzkumu bude pořizována kvalitní fotodokumentace, která bude sloužit jako podklady
pro vypracování výběrového katalogu nejvýznačnějších děl. Každá z postav je výrazná ve své časové proluce, která uběhla od její smrti
až po "úspěšné dovršení" kanonizačního procesu. Tyto snahy jsou spojené s rozšiřováním kultů, ikonografických děl a vzniku legend,
aby postavy stále přežívaly v očích věřících. Celý systém zobrazování ctihodných sluhů Boží je aktivní i přes zákaz papeže Urbana VIII.
„de non cultu“. Jednou z rovin výzkumu bude snaha pochopit a porovnat i přes veřejný zákaz vzniklá umělecká díla v kontextu doby
(vznik a rozvoj kultu je vždy zpravidla nejsilnější v místě narození a smrti dotyčné osoby). Dané osobnosti nejsou vybrány náhodně. Dle
dostupné literatury si žadatelka vypracovala seznam ctihodných sluhů Boží, na kterých lze aplikovat stejná fakta jako u sv. Jana
Sarkandera. Nejsou postavami na okraji zájmu věřících, ale u každého z nich se objevila jakási forma konfliktu, což zapříčinilo
dlouhou prodlevu mezi smrtí a úspěšným vstupem mezi církevní světce. Hlavní výzkumnou částí projektu bude zpracování životopisů
a systému zobrazování jednotlivých figur. K analýze poznatků se bude současně vytvářet sběr fotografického materiálu nutný ke
vzniku závěrečného katalogu děl.

IGA_PrF_2015_016

Optometrie a její aplikace

Pluháček

František

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj studentského výzkumu v rámci navazujícího magisterského studia optometrie a
postgraduálního studia v oblasti fyziologické optiky a optometrie. Těžištěm výzkumu bude především měření zrakových funkcí se
zaměřením na konturovou interakci a souvisejících témat, dále problematika měření nitroočního tlaku a studium vlastností
akomodačně-vergenčního systému. Témata spadají do dlouhodobější koncepce výzkumu v oblasti optometrie a fyziologické optiky na
katedře optiky.

The project is focused on the support and development of student research of optometry master students and doctoral students in
the field of physiological optics and optometry. The research will be focused on the measurement of the visual functions with regard
to the contour interaction and connected topics, next on the measurement of the intraocular pressure and study of the
accommodation-vergence system. The topics fall within the long-time research conception in the field of optometry and
physiological optics at the department of optics.

IGA_LF_2015_018

Technika, taktika a analýza nákladů
videoasistované plicní resekce pro
bronchogenní karcinom.

Klein

Jiří

Miniinvazivní videoasistované anatomické plicní resekce pro karcinom jsou v širším měřítku prováděny pouze na několika světových
onkochirurgických pracovištích. Dominantními překážkami jsou nepatrně vyšší finanční náročnost na instrumentarium a spotřební
zdravotnický materiál a určitá skepse nad možností dodržet základní onkochirurgické principy (otázka kompletní resekce,
lymfadenektomie). Cílem projektu je vyhodnotit proveditelnost a bezpečnost miniinvazivních chirurgických postupů u anatomických
plicních resekcí pro karcinom, definovat indikace a kontraindikace minimálně invazivní onkologické chirurgie plic, stanovit klady a
zápory takových operací, propracovat techniku, taktiku a strategii různých typů plicních resekcí, nalézt možnosti řešení komplikací a
obtížných operačních příhod a kvantifikovat náklady ve vztahu k výkonu a hospitalizaci. Očekávanými výsledky projektu jsou zavedení
videoasistovaných plicních resekcí pro bronchogenní karcinom do klinické praxe za jasně stanovených indikací s predikcí možných
rizik, porovnání efektivity vynaložených nákladů ve srovnání s otevřenými plicními operacemi a vyhodnocení možných kladů, záporů a
možných komplikací tohoto typu operací.

Minimally invasive (videoassisted) lung resections for cancer are in general performed only at several onco-surgical centers
worldwide. The dominant problem is high cost of instruments and expendable supplies and also some skepticism as for a
possibility to keep the basic onco-surgical principles (complete resection, lymphadenectomy). The goal of the project is to evaluate
feasibility and safety of minimally invasive surgery in anatomical lung resection for cancer, to define indications and
contraindications of minimally invasive oncological surgery of the lungs, to estimate pros and contras of such kinds of operations, to
improve technique, tactics and strategy of various types of lung resection, to find a possibility to solve complications and difficult
situations during a surgery and to quantify costs in relation to the procedure and hospitalization. Te expected results of the project is
introduction of video-assisted lung resections for bronchogenic cancer into routine clinical use in defined indications with a
prediction of possible risk, evaluation of expenses in comparison to open lung surgery and assessment of possible pros and cons
and potential complications in such a kind of surgery.

IGA_FTK_2015_004

Multidiskursivní analýza chůze ve filosofické a
sociokulturní kinantropologi

Jirásek

Ivo

Projekt se zabývá fenoménem chůze z filosofických a sociokulturních perspektiv a navazuje tak na předchozí výzkumy realizované na
Fakultě tělesné kultury. Pomocí smíšeného výzkumu bude chůze coby nejzákladnější pohybová aktivita zkoumána z diskursů estetiky
(estetická kritéria hodnocení chůze), spirituality a religiozity (motivy, prožívání, projevy a hodnoty účastníků pěších poutí) a zážitkové
pedagogiky (význam chůze na kurzech KRL FTK využívajících chůze na sněžnicích). Výzkumnou skupinou budou jednak účastníci
čtyř křesťanských pěších poutí v České republice a dále účastníci dvou zimních kurzů pořádaných Katedrou rekreologie. Výzkum je
úzce spjat se zaměřením disertačních prací řešitelů. Výstupy z výzkumu budou publikovány v impaktovaných a databázovaných
časopisech a prezentovány na domácích i zahraničních konferencích.

This research project explores the phenomenon of gait from the philosophical and sociocultural perspectives and follows the
studies, which were realized at the Faculty of Physical Culture. The gait will be explored through the mixed research methods, from
the discourses of aesthetics (aesthetical criteria of the assessment of gait), spirituality and religiosity (the motives, experience,
external manifestations and values of the participants of pedestrian pilgrimages), and experiential education (the meaning of gait at
snow-shoeing courses of Department of Recreology). The research group consists of the participants of four Christian pilgrimages
in the Czech Republic and of the participants of two winter courses, which are organized by the Department of Recreology.
Research is closely related to the dissertation theses of students who are team members of this research project. The research
results will be published in impacted journals and will be presented at Czech and international conferences.

IGA_PdF_2015_009

Identifikace vzdělávací strategie v MOOC kurzu
u vysokoškolských studentů humanitního a
Valenta
technického zaměření.

Petr

Cílem projektu je identifikovat různé strategie a přístupy vysokoškolských studentů k jejich vzdělávacím aktivitám realizovaným
prostřednictvím MOOC kurzu (hromadný otevřený online kurz). Studenti absolvují, v souladu se zásadami tvorby, připravený MOOC
kurz humanitního nebo technického zaměření a následně budou sledovány jejich aktivity a činnosti v tomto kurzu. Dále bude
provedena analýza zjištěných aktivit a činností studentů pomocí shlukové analýzy s cílem přesně charakterizovat předpokládané
typické skupiny studentů. Pro adekvátní interpretovatelnost zjištěných dat budou také pomocí dotazníku zjišťovány i názory studentů
na kurz v porovnání se záznamem jejich činnosti. Sledováním aktivit studentů v prostředí MOOC kurzu chceme dále zjistit, jaké oblasti
kurzu studentům různého studijního zaměření vyhovují, a které naopak nevyužívají vůbec.

The aim of the project is to identify different strategies and approaches of university students to their educational activities carried
out through MOOC (massive open online course). Based on the course design, students will go through a planned MOOC course in
humanities or technical focus and subsequently their activities will be monitored. Furthermore, the gleaned data will be analyzed by
using cluster analysis, in order to characterize typical learner groups. A questionnaire on students' opinion of the course will be
distributed to adequately interpret the collected data, reflected also by the student's record of activities in the course. By monitoring
the students' activities in the mooc course environment, we aim at determining the areas of interest and their usefulness.

Hana

Projekt se soustřeďuje na základní výzkum v oblasti dějin výtvarného umění, a to zejména problematiku vybraných sochařských a
urbanistických památek v širokém územním kontextu nejen našich zemí, ale i Polska (Slezska, Těšínska), Slovenska a Itálie. Zabývá
se problematikou uměleckohistorickou vědou doposud opomíjených sochařských artefaktů (především sepulkrálií) a urbanistických
konceptů (obnovou městských veřejných prostor – náměstí), přičemž chce přispět k jejich aktuální odborné evidenci, dokumentaci a
reflexi v soudobém bádání i mezinárodní komparaci. Tím chce upevnit jejich pozice v panoramatu národního kulturního odkazu a
současně upozornit na problematiku jejich památkové obnovy a ochrany. V neposlední řadě chce výzkum poukázat na dostupný
materiál vhodný k edukativnímu využití v přípravě výtvarných pedagogů na katedře výtvarné výchovy, a to zejména v oblasti
interdisciplinárních studií a ochrany národního kulturního dědictví (v disciplínách zacílených k metodologii uměleckohistorického
výzkumu, výtvarné kultuře Olomoucka a ke komparaci národní a evropské umělecké produkce, apod.). Cílem projektu je pokračování
v základním výzkumu hlavní řešitelky doc. PhDr. Hany Myslivečkové, CSc. v oblasti sepulkrálního sochařství, jehož výsledky jsou
doloženy v dlouhodobé publikační činnosti, naposledy v monografii Mors ultima linea rerum…, vydané v roce 2014, a umožnění
započetí výzkumu souvisejícího s tématem dizertační práce spoluřešitelky Mgr. Martiny Geyerové (studentky DSP) ve sféře
orientované k pedagogickým aspektům ochrany národního kulturního dědictví a navázání zahraniční spolupráce v této oblasti.
Neopominutelnou součástí základního cíle projektu je rovněž prověření technicko-didaktických aspektů fotografických a jiných
dokumentačních možností tématu, které souvisejí s obsahem disertační práce spoluřešitele Mgr. Jiřího Sosny (studenta DSP),
rešeršní a dílčí překladatelské práce Jany Jiroutové, M.Phil. (studentky DSP) a také propagace vybraných výzkumných oblastí
prostřednictvím výstav fotodokumentačních materiálů Ing. Petra Zatloukala (akademického pracovníka KVV).

The project focuses on the basic research in the history of visual arts, in particular the issue of the selected sculptural and urban
monuments in a wide territorial context not only of our lands but also Poland (Silesia, Těšín Silesia), Slovakia and Italy. It deals with
the science of art history of the hitherto neglected sculptural artefacts (especially sepulchres) and urban concepts (renewals of
urban public spaces – squares), and attempts to contribute to their current professional records, documentation and reflection in
contemporary research and international comparison. Thereby it hopes to consolidate their position in the panorama of the national
cultural heritage and to simultaneously draw attention to the issue of the heritage preservation and protection. Last but not least, the
objective of the research is to make reference to the available material suitable for educational purposes in art teachers training at
the Department of Art Education, especially in interdisciplinary studies and protection of cultural heritage (in disciplines dealing with
the methodology of art-historical research, the visual culture of the Olomouc region, and the comparison of national and European
artistic production, etc.). The project aims to continue the fundamental research of the principal researcher doc. PhDr. Hana
Myslivečková, CSc. in sepulchral sculpture, the results of which are documented in the ongoing publishing activity, most recently in
the monograph titled Mors ultima linea rerum ..., released in 2014, and to enable the research related to the dissertation topic of the
co-researcher Mgr. Martina Geyerová (Ph.D. student) focused on the pedagogical aspects of the protection of national cultural
heritage. Furthermore, the research hopes to establish an international cooperation related to this field of study. An indispensable
part of the primary objective of the project is to examine the technical and methodological aspects of photographic and other
documentary possibilities of the given topic which relate to the content of the dissertation of the co-researcher Mgr. Jiří Sosna
(Ph.D. student). Equally inherent to the research project are also summary and individual translation inputs of Jana Jiroutová,
M.Phil. (Ph.D. student), and the promotion of selected research areas by means of exhibitions of photo-documentation material of
Ing. Petr Zatloukal (member of the academic staff of the Faculty of Art Education).

Basel

Metal–ceramic restorations have been considered the “gold standard” for years in prosthetic dentistry, due to their good mechanical
properties and to somewhat satisfactory esthetic results (1) However, this has come under dispute in recent years due to its biological
incompatibility risks . Therefore, all-ceramic restorations are considered as an alternative of great importance and of high clinical value
(2) Lithium disilicate glass ceramic material was introduced for use in all-ceramic restorations. It is available as an ingot that can be
press-fit (IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent) and as a block that can be milled with computer-aided design/computer-aided
manufacturing (CAD/CAM) technology (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) (3) Heat pressing is now a well-established technique for
fabricating all-ceramic dental restorations. Processing is done by the lost-wax technique: A ceramic ingot is softened at high
temperature and pressed in a refractory mold under vacuum to form the restoration. At least two generations of heat-pressable dental
ceramics are presently available. The first generation contains leucite as a reinforcing crystalline phase; the second generation
contains lithium disilicate as the major crystalline phase. The latter has higher strength and toughness and is processed at a lower
temperature. The heat-pressing process is believed to lead to restorations with minimal porosity due to viscous flow at the pressing
temperature, making them potential candidates for strength improvement via crack healing (4) Few years ago, a lithium disilicate
glass-ceramic (LDGC) (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent, Amherst, N.Y.) was introduced for computer-aided design/computer-aided
manufacturing (CAD/CAM) processing technology. Clinicians can produce restorations to full contour or as a substructure core for
subsequent porcelain veneering. This high-strength material offers versatile applications and can be used to fabricate single crowns in
the anterior and posterior region with conventional or self-adhesive cementation (5) The crown is made from prefabricated block of IPS
e.max CAD at standard milling speed. After recovering the crown from the milling chamber, e.max CAD Crystall./Glaze paste (Ivoclar
Vivadent) is applied with shade tints to customize the crown’s shade relative to the existing dentition. The crown is then fired in a
porcelain oven under vacuum, according to the manufacturer’s instructions, to complete the crystallization process. The firing cycle
consists of two stages that requires about 35 minutes (3) The CAD CAM lithium disilicate crown can be fabricated within 1-2 hours,
which saves a lot of time (6) Marginal gap is a major problem, as it accelerates plaque accumulation and susceptibility to recurrent
caries. Therefore, achieving a gap width below 100 μm is desirable. Below this threshold, it is easily possible to remove excess
composite without tearing composite out of the gap, for example, by flossing. In addition, a reduced gap width is more resistant to
wear (7).

Metal–ceramic restorations have been considered the “gold standard” for years in prosthetic dentistry, due to their good mechanical
properties and to somewhat satisfactory esthetic results (1) However, this has come under dispute in recent years due to its
biological incompatibility risks . Therefore, all-ceramic restorations are considered as an alternative of great importance and of high
clinical value (2) Lithium disilicate glass ceramic material was introduced for use in all-ceramic restorations. It is available as an
ingot that can be press-fit (IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent) and as a block that can be milled with computer-aided
design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) technology (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) (3) Heat pressing is now a wellestablished technique for fabricating all-ceramic dental restorations. Processing is done by the lost-wax technique: A ceramic ingot
is softened at high temperature and pressed in a refractory mold under vacuum to form the restoration. At least two generations of
heat-pressable dental ceramics are presently available. The first generation contains leucite as a reinforcing crystalline phase; the
second generation contains lithium disilicate as the major crystalline phase. The latter has higher strength and toughness and is
processed at a lower temperature. The heat-pressing process is believed to lead to restorations with minimal porosity due to
viscous flow at the pressing temperature, making them potential candidates for strength improvement via crack healing (4) Few
years ago, a lithium disilicate glass-ceramic (LDGC) (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent, Amherst, N.Y.) was introduced for computeraided design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) processing technology. Clinicians can produce restorations to full contour
or as a substructure core for subsequent porcelain veneering. This high-strength material offers versatile applications and can be
used to fabricate single crowns in the anterior and posterior region with conventional or self-adhesive cementation (5) The crown is
made from prefabricated block of IPS e.max CAD at standard milling speed. After recovering the crown from the milling chamber,
e.max CAD Crystall./Glaze paste (Ivoclar Vivadent) is applied with shade tints to customize the crown’s shade relative to the existing
dentition. The crown is then fired in a porcelain oven under vacuum, according to the manufacturer’s instructions, to complete the
crystallization process. The firing cycle consists of two stages that requires about 35 minutes (3) The CAD CAM lithium disilicate
crown can be fabricated within 1-2 hours, which saves a lot of time (6) Marginal gap is a major problem, as it accelerates plaque
accumulation and susceptibility to recurrent caries. Therefore, achieving a gap width below 100 μm is desirable. Below this
threshold, it is easily possible to remove excess composite without tearing composite out of the gap, for example, by flossing. In
addition, a reduced gap width is more resistant to wear (7).

Martina

Předložený projekt vychází ze skutečnosti, že žák v informační společnosti má odlišné vlastnosti, stejně tak do výuky žák přichází s
větším množstvím znalostí, které je ze strany učitele třeba analyzovat, navázat na ně, provést jejich rekonstrukci, nebo si musí žák
zcela neznámé poznatky nově osvojit a přeměnit pokud možno v trvalé znalosti. Předložený projekt se zaměřuje na řešení problémů
spojených s pojetím výuky označovaným jako badatelsky orientované. Reaguje na tendence ve vzdělávání, které jsou pozorovatelné v
mezinárodním kontextu a projevují se uplatňováním netradičních pojetí výuky na základních školách. S aktuální explozivní integrací
moderních informačních technologií (osobní počítače, interaktivní tabule a displeje, notebooky a nejnověji tablety) vyvstávají do
popředí otázky jejich začlenění do výuky tak, aby nepodporovaly pouze poznatkovou transmisi, ale i rozvoj myšlení a schopnosti
tvořivě řešit problémy. S ohledem na to se projekt zaměřuje na řešení následujících otázek: • Jaké jsou v souvislosti s řešeným
problémem uplatňovány přístupy v zahraničí? • Jaký charakter mají složky digitálních výukových objektů a o které se jedná? • Jakého
charakteru (transmise x badatelství) jsou v pedagogické praxi využívané digitální výukové objekty (se zaměřením na ZŠ)? • Existují
určité kategorie učitelů z hlediska vztahu k badatelsky orientované výuce a charakteru využívaných digitálních výukových objektů?

The project emerges from the fact that a pupil (in an information society) has different traits. Furthermore, the pupils comes into the
instruction with a greater amount of knowledge that has to be analysed from the side of the teacher. The knowledge can later be
built on, its reconstruction can be performed, or, the pupil has to adopt all the unknown knowledge and transform it into the
permanent knowledge. The submitted project is focused on the solution of the problems connected to an approach to instruction
called as the “inquiry-based”. The project reacts on the tendencies in the education that are observable within the international
context and are manifesting themselves in applying of the inquiry-based instruction not only at the basic schools. With the current
explosive integration of the modern IT (personal computers, interactive boards and displays, notebooks, and, most recently, tablets),
there are many questions emerging, dealing with its integration within the instruction in a way, which would support not only the
knowledge transmission, but also the thinking development and the skills to solve the problems creatively. Taking this in account,
the project is focused on the solution of these following questions: • Which approaches are used abroad in connection to the solved
problem? • What is the nature of the digital instruction object elements? What are those? • What is the nature (transmission x
inquiry) of the digital instruction object elements used in the educational practise (focusing on the primary school – ISCED 1 +
ISCED 2) • Do there exist some categories of teachers according to their relation towards the inquiry-based instruction and the
character of the used digital instruction objects?

Martin

Jedná se o sdružený projekt tří pracovišť Lékařské fakulty UP, konkrétně: 1) Ústavu patologické fyziologie, 2) Kliniky plicních nemocí
a tuberkulózy a 3) Kliniky pracovního lékařství. Navazuje na výsledky, kterých uvedená pracoviště společně dosáhla v rámci projektů
IGA UP v r. 2013, resp. 2014, dále je rozvádí a přináší také nové, zejména patofyziologické aspekty. Doktorandi a diplomanti (studenti
DSP, n=8 a Mgr. programů, n=4) se spolu s mentory (akademičtí pracovníci, n=7) zaměří na úkoly, které přispějí k objasnění
vybraných patogenetických mechanismů probíhajících na subcelulární úrovni u těch patologických stavů, jež jsou předmětem studia
doktorandů/diplomantů začleněných do projektu. Projekt navazuje na grantové úlohy řešené zúčastněnými akademickými pracovníky
a na jejich předchozí publikační aktivitu. Projekt si klade za cíl posílit interdisciplinární spolupráci uvnitř LF UP a hlavně akcentovat
vědeckou výchovu doktorandů: umožní jim kontakt a výměnu názorů s jinými výzkumníky v interdisciplinárních týmech, včetně
postdoktorandů z projektů POSTUPI a II, resp. NPÚ (ÚMTM). Zprostředkuje studentům také část financování jejich aktivní účasti na
konferencích a přispěje ke zkvalitnění jejich publikačních výstupů. K realizaci projektu přispěje také stávající spolupráce zúčastněných
výzkumníků s řadou partnerů, např. Comprehensive Lung Centre Mnichov, Univerzita Kiel, Arménská akademie věd, Univerzita
Yokohama, Univerzita Komenského – LF Bratislava a LF Martin a Univerzita Freiburg. Neméně významná je úloha místních partnerů z
LF UP a FNOL, k nimž patří zejména Ústav molekulární a translační medicíny a III. interní klinika-revmatologická a nefrologická, která
současně figuruje v pozici oficiálního spoluřešitele grantu IGA MZ ČR. Navrhovaný projekt bude řešen s využitím standardních
zavedených laboratorních metodik a recentních klinických guidelines. Bude dodržována platná legislativa včetně interních norem UP v
Olomouci a bude garantována shoda s pravidly etiky biomedicínského výzkumu.

The planned proposal represents an interdisciplinary project in partnership between applicants (students, academic mentors) from
the three collaborating Units of the Faculty of Medicine and Dentistry Palacky University Olomouc, namely: 1) Dept. of Pathological
Physiology, 2) Dept. of Respiratory Medicine and Tuberculosis, and 3) Dept. of Occupational Medicine. This proposed project
consisting of 12 students and 7 mentors represents continuation and extension of the collaboration between the three applicants
within the IGA UP project 2014. It aims at understanding of selected pathophysiological mechanisms ongoing on
subcellular/molecular level in the diseases/treatment complications, which have been the subject of doctoral and diploma theses of
participating Ph.D. & Mgr. (MSc.) students and the involved partners. The project is linked to tasks of grant projects investigated by
participating academic workers – students´ mentors, and also to their publication record. The project´s general aim, to which
realisation of individual specific aims outlined below will contribute, is to foster scientific education of doctoral (Ph.D.) and
undergraduate (Mgr.) students, to enable them networking and exchange of ideas with other researchers, including postdocs within
POSTUP a NPU programmes and to intensify publication output by the involved students and academic workers. It supports studentoriented research of (not only) medical undergraduates by enrolling medical and biology diploma students. The project specific
aims comprise: a) role of genetic factors in pathogenesis of interstitial lung disease, b) characterization of regulatory
pathomechanisms of inflammatory lung disease including COPD and occupational lung disease, c) description of
pathophysiological mechanisms of graft rejection as a complication of renal transplantation and d) investigation inflammation and
pharmacogenomics of complications of statin treatment, both related to atherosclerosis. The project is linked to ongoing projects of
the proposers and their local and international collaborators with the institutions such as Comprehensive Pulmonology Centre
Munich, University Kiel, University Freiburg, Helsinki University, Yokohama University, Academy of Science Yerevan, Comenius
University Bratislava/Martin. Important collaborators within the Olomouc Medical Faculty and University Hospital are the Institute of
Molecular and Translational Medicine and the 3rd Clinic of Internal Medicine – Rheumatology and Nephrology which is also a corecipient of the IGA grant. The project will use standard and established laboratory methodologies and clinical guidelines. It will also
conform to ethical rules and relevant legislation, including Internal directives of the Palacký University.

Miloň

Předmětem výzkumu bude studie zaměřená na pojetí vzdělání a postoje ke vzdělanostní úrovni u žáků se zdravotním postižením v
České republice a Čínské lidové republice. S rozvojem společnosti a stoupajícími nároky na vzdělání jednotlivců je třeba se zabývat
také postoji ke vzdělání a vztahem k profesní přípravě. Postoj ke vzdělání a hodnota vzdělání jsou důležitým motivačním faktorem.
Jako cílová skupina byli vybráni žáci středních škol pro žáky s různými typy zdravotního postižení. Výsledky by měly přispět nejen k
rozšíření poznání této specifické skupiny, ale také pomoci při hledání možností motivace a speciálněpedagogické intervence v její
aktuální podobě. Cílem bude vytvoření charakteristiky jednotlivých faktorů, které se na postojích ke vzdělání hrají důležitou roli s
ohledem na druh zdravotního postižení. Přehledové studie poskytnou informace o zkoumaném jevu na národní i zahraniční úrovni.
Statistické zpracování poskytne podklady pro závěry směrem k posunu poznání v oblast teoretických základů, metodiky specifických
aktivit a obraz postoje ke vzdělání v cílové skupině. Výsledky by měly být promítnuty do plánování dalších výzkumných aktivit,
praktických aktivit v terénu a také do přípravy budoucích speciálních pedagogů.

The focus of the research will be the concept of education and attitudes towards educational attainment for pupils with disabilities in
the Czech Republic and the People's Republic of China. With the rapid development of society and the increasing demands on the
education of individuals should be addressed scientific attention to the attitude to education in the relation to vocational training.
Approach to education and the value of education is an important motivating factor. As the target group were selected students of
secondary schools for pupils with different types of disabilities. The results should contribute not only to knowledge of this specific
group, but also help in finding opportunities for motivation and special education intervention in its current form. The aim is to create
characteristics of individual factors on attitudes to education, which play an important role with regard to the type of disability. Digest
studies will bring information about the investigated phenomenon at national and international level. Statistical processing provide
the basis for the conclusions of the shift towards knowledge in the area of theoretical foundations, methodology, specific activities
and image attitudes to education in the target group. The reflection of results will affect planning of future research activities,
practical activities in the field and in the preparation of further pedagogues.
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Výzkumný projekt se skládá ze osmi dílčích studií, které odráží dlouhodobé výzkumné priority Katedry psychologie FF UP a
organizačně se realizují v rámci výzkumných oblastí Katedry psychologie FF UP. Veškerá témata spojuje důraz na společenskou
potřebnost výzkumu a jeho potenciál k aplikaci v psychologické praxi či v širší společnosti. V rámci pedagogické a školní psychologie
se jedná o studii „Sociálně-emoční kompetence na prvním stupni a metoda Second Step“, jejíž podstatou je zhodnocení metodiky
Second-Step, která je určena k prevenci sociálně-patologických jevů a přispívá k celkovému osobnostnímu rozvoji školních dětí a
jejich sociálně-emočních kompetencí. V rámci vývojové psychologie a psychologie rodiny se jedná o studii „Prarodiče jako pečující
osoby v kontextu náhradní rodinné péče“, jejíž podstatou je hloubková psychologická sonda do problematiky příbuzenské pěstounské
péče, zmapování psychologických aspektů této formy náhradní rodinné péče. V rámci psychologie práce, organizace a dopravní
psychologie se jedná o tři různé studie. První studie „Učící se organizace v organizační kultuře“ se zaobírá otázkou srovnání
organizačních kultur s vyšší či menší mírou charakteristiky učící se organizace, porovnávání různých typů organizací z hlediska
Hofstedeho modelu. Druhá studie „Aplikace teorie Attachmentu v pracovním prostředí“ se zaměřuje na vliv základních dimenzí
vztahové vazby z hlediska týmových rolí a preferencí určitého typu pracovního prostředí. Třetí studie „Interakce chodců a řidičů na
přechodech a místech pro přecházení ve městech, mezinárodní srovnávání“ navazuje na již podobné úspěšně realizované studie s
cílem porovnat dosavadní výsledky s výsledky získanými na dvou zahraničních univerzitách. V oblasti klinické psychologie se jedná o
tři studie. První studie „Replikace Libetova experimentu. Existence svobodné vůle?“ se snaží experimentálně ověřit výsledky
Libetových experimentů s využitím moderní neuropsychologické techniky a přispět do diskuse o neuropsychologických aspektech
lidské svobodné vůle. Druhá studie „Negativní symptomy a sociální kognice u osob se schizofrenií“ se zaměřuje na vzájemný vztah
mezi mírou negativních symptomů a charakterem sociální kognice osob se schizofrenií. Toto téma navazuje na výzkum
interpersonální decentrace osob se schizofrenií. Třetí studie „Sledování vybraných biologických markerů a osobnostních charakteristik
při administraci Rosenzweigova obrázkově frustračního testu PFT-CW“ je zaměřena na sledování hladiny testosteronu ve vztahu k
agresivitě. Téma je realizováno ve spolupráci s Ústavem molekulárnej biomedicíny v Bratislavě. Jednotlivá témata budou koordinovány
v rámci definovaných výzkumných oblastí zavedených na katedře psychologie FF UP. Čtyři z definovaných témat mají potenciál k
mezinárodní spolupráci, či přímo na již realizovanou spolupráci navazují.

This research project comprises eight partial studies. Reflecting the long-term research priorities of the Department of Psychology
of the Philosophical Faculty of Palacky University, they are organised and managed by the Department’s investigational teams
responsible for different areas of scientific interest. A unifying theme of all the topics is the focus on the social need for research
and its potential application in psychological practice and the community as a whole. The “Social and Emotional Competences at
the Primary School Level and the Second Step Method” study pertains to education and school psychology. Its main objective is to
evaluate the Second Step methodology, which is intended to prevent social pathologies, as well as helping children with their
overall personality development and learning social and emotional competences. Developmental psychology and family psychology
are pursued in a study entitled “Grandparents as Caregivers in the Context of Substitute Family Care”, the purpose of which is to
provide an in-depth psychological account of the issue of kinship care while surveying psychological aspects of this form of
substitute family care. The psychology of work and organisation and traffic psychology is addressed in three different studies. The
first, “A Learning Organisation in Organisational Culture”, looks into the issue of comparing organisational cultures with varying
degrees of characteristics of a learning organisation by comparing different types of organisations in terms of the Hofstede model.
The second, “Attachment Theory as Applied to the Working Environment”, explores the influence of the general dimensions of
attachment in terms of team roles and preferences for certain types of work environment. The third study, “Pedestrian-driver
Interaction at Marked and Unmarked Road Crossings in Urban Areas: an International Comparison”, follows up on similar
successful previous research projects with the objective of comparing their results with those generated by two universities abroad.
The field of clinical psychology is covered by three studies. The first, “The Replication of the Libet Experiment. Is There Free Will?”,
seeks to contribute to the discussion about the neuropsychological aspects of humans’ free will by conducting experimental testing
of the results of Libet’s experiments using modern neuropsychological technology. The second study, “Negative Symptoms and
Social Cognition in Persons with Schizophrenia”, focuses on the relationship between the degree of negative symptoms and the
character of social cognition in people with schizophrenia. This topic builds upon research into interpersonal decentring in people
with schizophrenia. The third study, “Following Selected Biological Markers and Personality Characteristics in Administering the
Rosenzweig Picture-Frustration Test (PFT-CW)”, examines levels of testosterone in relation to aggression. This subject matter is
investigated in liaison with the Institute of Molecular Biomedicine in Bratislava. The individual topics will be coordinated under the
research fields as established at the Department of Psychology of the Philosophical Faculty of Palacky University. Four of the topics
that have been articulated have potential for international collaboration or build on previous research partnerships.

Lasse

Východiskem Humovy filozofie byl empiristický předpoklad, že veškeré poznání musí být odvozeno ze smyslové zkušenosti. Zatímco
jeho předchůdci a dědicové empiristické tradice usilovali o předložení rozumové záruky pro většinu běžných mínění, podle Huma pro
mnohá přesvědčení – včetně mínění o kauzalitě – žádné takové záruky neexistují. Filozofové mohou podle Huma rozlišovat mezi více
či méně adekvátními přesvědčeními, nejsou však s to dokázat, že jakékoli z nich je v přísném smyslu racionální. Tento dosti radikální
skepticismus s sebou přináší řadu interpretačních potíží, které zasahují snad všechny oblasti Humova filozofického zájmu, od
metafyziky a epistemologii až po morální filozofii, a proto je také jeho myšlenkám v mezinárodním kontextu věnováno tolik pozornosti.
V českém prostředí není Humovo dílo přes svou důležitost řádně reflektováno a až na malé výjimky se jím systematicky nikdo
nezabývá, což je u myslitele takového formátu až bolestné opomenutí. Předkládaný projekt usiluje o rozšíření znalosti Humova díla v
domácím prostředí a také o zapojení se do mezinárodní odborné diskuze o jeho filozofii. Členové řešitelského týmu se budou
badatelsky angažovat ve třech klíčových interpretačních oblastech: metafyzické tázání se po statusu osobní identity, politické
zdůvodnění konzervatismu a kapitalismu, Humův postoj k náboženství a ateismu.

The starting point of Hume’s philosophy was empiricist assumption that all knowledge must be derived from sensory experience.
While his predecessors and heirs of the empiricist tradition sought to introduce intellectual guarantees for the majority of common
opinions, according to Hume for many beliefs there are simply no such guarantees, not even for the perception of causality.
Philosophers can according to Hume distinguish between more or less adequate beliefs; however, they are not able to prove that
any of them is rational in the strict sense. This rather radical scepticism brings a number of interpretive problems that affect
practically all aspects of Hume's philosophical interest, from metaphysics and epistemology to moral philosophy, and that is also
the reason why there is so much attention devoted to his ideas in an international context. In the Czech Republic Hume's work is
not, despite its importance, properly reflected. Except for a few exceptions, nobody systematically deals with his work, which is a
painful omission considering his significance. The proposed project seeks to extend knowledge of Hume's work at home and it also
aims at the involvement in international expert discussion of his philosophy. Members of the research team will engage in three key
interpretive areas: metaphysical seeking of the status of personal identity, political justification of conservatism and capitalism,
Hume's attitude toward religion and atheism.

Lenka

Projekt Hudební kultura 1850-2015 reprezentuje aktuální zaměření Katedry muzikologie na novější nebo soudobé dějiny hudby, resp.
hudební kultury. Zahrnuje sedm dílčích částí sledujících široké spektrum témat současné muzikologie. Příspěvkem k hudební
historiografii je výzkum vlivů osových osobností oboru (Z. Nejedlého, V. Helferta) na hudebně historickou koncepci zakladatele
olomoucké muzikologie Roberta Smetany, jenž bude opřen o studium dosud neznámých pramenů. Nepříliš známou varhanní tvorbu
otce a syna Foersterových a vliv ceciliánské reformy na ni představí v hudebně teoretickém pohledu další část projektu. Do projektu je
rovněž zahrnut týmový komparační výzkum využití folklorních inspirací v dílech rozdílně stylově a žánrově zaměřených českých
soudobých skladatelů (Otmar Mácha, Ctirad Kohoutek, Emil Viklický). Zkoumán bude dále podíl české hudby a českých umělců na
koncertním životě v Londýně po roce 1989. Součástí projektu je také hudebně pedagogický výzkum, v němž bude zjišťováno a
srovnáváno, jak je aplikována Suzukiho metoda hry na hudební nástroj ve vybraných evropských zemích včetně České republiky. V
projektu je ve dvou jeho dílčích částech rovněž zastoupen fenomén hudební nahrávky. V prvém příspěvku bude řešena problematika
pojetí prostoru nahrávky ve vztahu k estetické a sociální funkci živého provedení díla, záznamu tohoto provedení a jeho studiové
nahrávky. Ve druhém příspěvku pak bude výzkum vnímání hudby realizován na bázi metody „Grounded Theory“.

The project Musical Culture 1850-2015 represents the current focus of the Department of Musicology on history of modern music
and culture. It includes seven parts covering a wide spectrum of current musicological topics. The contribution to musical
historiography is researching influences of major personalities of the branch (Z. Nejedlý, V. Helfert) on the concept of music
historiography of Robert Smetana, the founder of the Olomouc musicology, that will rely on studying sources unknown so far.
Another part of the project will present organ works by the father and son Foersters, not known too much, and the impact of the
Caecilian reform on these works in the view of music theory. The project also includes team comparison research on using folklore
inspirations in works by Czech contemporary composers who are differently focused in terms of their styles and genres (Otmar
Mácha, Ctirad Kohoutek, Emil Viklický). Further, the participation of the Czech music and Czech artists in the concert life in London
after 1989 will be examined. The project also includes research on music education discovering and comparing how the Suzuki
method of playing a musical instrument is applied in selected European countries, including the Czech Republic. The phenomenon
of music recording is also covered in two parts of the project. The problems of interpretation of the space of recordings in relation to
the aesthetical and social functions of live performance of works, recording of such performance, and its studio recordings are
addressed in the first paper. In the second paper, research on perceiving music will be performed based on the method ”Grounded
Theory“.

Tereza

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění CNS vedoucí k demyelinizaci nervových
vláken a jejich následné ztrátě. Příznaky RS jsou velmi heterogenní, u 15-20% nemocných s RS je prvním příznakem onemocnění
retrobulbární neuritida (RN). Diagnóza RS je stanovena na základě klinických příznaků a pomocných vyšetřovacích metod, ke kterým
patří vyšetření magnetickou rezonancí (MR), vyšetření mozkomíšního moku, vyšetření evokovaných potenciálů (VEP),
ophtalmologické vyšetření a optická koherentní tomografie (OCT). Při vyšetření VEP je pro RS typické prodloužení latence vlny P100.
OCT umožňuje měřit tloušťku peripapilární vrstvy nervových vláken v okolí terče zrakového nervu (RNFL- retinal nerve fiber layer).
Vyšetřeni budou pacienti, u kterých je retrobulbární neuritida prvním příznakem onemocnění RS. Budeme sledovat dynamiku regrese
změn strukturálních (OCT) a funkčních (VEP) v čase, k posouzení eventuální pozitivní korelace tloušťky RNFL a latence vlny P100.
Výsledky OCT a VEP budou srovnány s klinickým vyšetření nejlépe korigované zrakové ostrosti pomocí ETDRS optotypů a zároveň
kontrastní citlivostí vyšetřenou 2,5% a 1,25% kontrastními Sloanovými optotypy a s mírou neurologického deficitu hodnoceného
Kurtzkeho škálou EDSS. Získaná data budou použita k posouzení míry regrese postižení a posouzení deficitu po prodělané RN a
dále, zda lze použít finančně méně náročné vyšetření VEP a OCT k monitoraci deficitu při RN. Klíčová slova: retrobulbární neuritida,
zrakové evokované potenciály, optická koherentní tomografie

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease characterized by a process of central nervous system inflammation and
neurodegeneration. The symptoms of MS are very varied; an optic neuritis is the first sign of MS in 15-20% patients. The diagnosis
is based on the clinical signs and on the results of paraclinical investigation methods, particularly on magnetic resonance imaging
(MRi) and examination of the cerebrospinal fluid. We use visual-evoked potentials (VEP) and optic coherence tomography (OCT) to
assess the visual pathways. For MS is typical prolongation of P100 wave latency (VEP), i.e. duration of conduction in the visual
pathway. OCT allows to measure thickness of a peripapilar retinal nerve fiber layer (RNFL). In our project we would like to
investigate the patients with optic neuritis as the first sign of MS. Our main goal is to observe the regression of structural (OCT) and
functional (VEP) damage of optic nerve in time and correlate these results. The results of OCT and VEP will be compared with
clinical examination of corrected visual acuity using ETDRS optotypes and Sloan optotypes with 2,5% and 1,25% contrast
sensitivity. The degree of neurological disability will be rated by Kurtzke EDSS scale. Gathered data will be used to assess the
range of the sickness regression and to assess the deficit after optic neuritis and whether it is possible to apply less expensive VEP
and OCT examinations to monitor the deficit after optic neuritis. Key words: multiple sclerosis, visual- evocated potentials, optic
coherence tomopgraphy

Martin

Dvouletý projekt "Od středověku po dnešek. Studie o umění v českých zemích v sobě" zahrnuje několik tematických okruhů, které
odpovídají specializaci akademických pracovníků Katedry dějin umění FF UP i jejich doktorandů a studentů magisterského programu.
K nim se pak volně přidružují další, dílčí badatelská témata, která doplní pestrou škálu výzkumu umění právě od středověku až po
současnost. Největší díl vědecké práce bude zaměřen na různé aspekty barokního umění (italské malířství v českých zemích, Matyáš
Bernard Braun, barokní sochařství na Moravě atd.). Jednotlivé výstupy, v podobě studií publikovaných v recenzovaných časopisech,
doplní průzkum archiválií a literární produkce bývalého dominikánského kláštera při kostele sv. Michala v Olomouci. Takto získané
informace později členové katedry dějin umění využijí při psaní monografie této instituce. Podobně je plánováno využít dílčích
výzkumů v oblasti mecenátu olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Ten by měl být v budoucnu detailně
zpracován v rámci plánovaného grantového projektu GA ČR, jenž předloží katedra s dalšími zainteresovanými institucemi. Menší, ale
neméně důležitý oddíl výzkumu bude zaměřen na badatelsky dlouhodobější téma "Sport - umění - architektura v éře novověku". Další
plánované texty budou pojednávat například o marketové architektuře či jednotlivých aspektech moderního malířství (F. V. Mokrý),
sochařství či fotografie ("zlatá" šedesátá). Jako protipól doplní tato modernistická témata několik studií o gotické architektuře a
sochařství na Moravě (Olomouc, Litovel, Buchlov). Oborová hyperbola se plně projeví ve studii reflektující umění a krajinotvorbu v
rámci konceptuálního myšlení manýrismu a surrealismu. Výsledky řešení nastíněných témat budou prezentována v domácích i
zahraničních recenzovaných časopisech a zároveň vytvoří vhodný předpoklad pro další výzkum. Zárukou pro zdařilou realizaci
takového cíle je vysoce kvalifikovaný tým akademických pracovníků i zodpovědně zvolený okruh doktorandů i mladších, talentovaných
studentů, pro něž je celý projekt primárně určen. Ti budou zároveň nápomocni svým školitelům s rešeršemi archiválií a odborné
literatury.

Two year research project "From the Middle Ages until today. Studies about Art in the Czech Lands" includes several thematic
groups, that correspond to research interests of the members of Art History Department at Faculty of Arts, Palacký University
Olomouc and also of their students of Doctoral and Master´s degree programme. The project contains also other topics of research,
that fill up very various field in the research of art from the Middle ages until present-day. The biggest part of the scientific research
in this project will be focused on different aspects of Baroque art (Italian painting in the Czech Lands, Matyáš Bernard Braun,
Baroque sculpture in Moravia etc.). The outcomes of the project will be the studies published in the reviewed journals. A special part
of the project will be research of archive and literary production of the former Dominican monastery St. Michael in Olomouc. These
informations will members of Art History Department later use for writing the monograph of this monastery. In a similar way the
members of Art History Department plan to use new pieces of knowledge from the research of patronage of bishop of Olomouc Karl
II of Lichtenstein-Castelcorn. This topic should be analysed in the future in the frame of the research project of Grant Agency of the
Academy of Sciences of Czech Republic, that Art History Department will submit together with other scientific institutions, that are
interested in this topic. The lesser, but also very important part of the project will be focused on long-lasting research topic "Sport Art - Architecture in the era of Modern period". Next texts will analyse for example the architecture of supermarkets or conrecte
aspects of modern painting (F. V. Mokrý), sculpture or photography („golden“ sixties). As a counterpart of these topics will the
research project include several studies about Gothic architecture and sculpture in Moravia (Olomouc, Litovel, Buchlov). Another
part of the project is a study analyzing art and creation of landscape in the conceptual thinking of mannerism and surrealism. The
outcomes of this research will be published in Czech and international journals and at the same time they will become an important
basis for future research. Excellent professional team of academic employees and a group of very responsibly chosen students of
Doctoral and Master´s degree programme a is a guarantee for succesful realisation of this research project, that is primarily
determined for the students. The students cooperating at this project, will be also prepared to help their advisors with the research
of archival materials and of the scientific literature.

Aplikovaná fyzika v nanomateriálovém výzkumu Machala

Libor

Nanotechnologie je vysoce mezioborové odvětví, zahrnující postupy tvorby nanomateriálů a zařízení, studium jejich fyzikálních,
chemických a biologických vlastností a jejich využití v nanometrickém měřítku. Obecně lze nanotechnologie vnímat jako úsilí
manipulace s hmotou na atomové nebo molekulární úrovni. Nanotechnologické přístupy tudíž vyžadují komplexní „syntézu“ poznatků z
oblasti fyziky, chemie, biologie a matematiky a informatiky, což předurčuje jejich použití v rozličných oborech lidské činnosti. Je
známo, že nanomateriály takto vzniklé vykazují odlišné fyzikální vlastnosti než jejich makroskopické protějšky v důsledku tzv.
kvantových a povrchových jevů. Z praktického hlediska mají tudíž nanomateriály mimořádně zajímavé fyzikálně-chemické vlastnosti a
chování, což v posledních letech podnítilo rozvoj nových aplikací a rozšíření nanotechnologií do vědních a praktických odvětví, kde se
významnou měrou podílely na zavádění progresivních postupů a konstrukci nových zařízení. Se začleněním nového nanomateriálu do
praxe však souvisí nutnost jeho komplexní charakterizace pomocí souboru fyzikálně-chemických experimentálních metod. Záměry
předkládaného studentského projektu jsou rozděleny do tří stěžejných oblastí: (1) přístrojová podpora v nanomateriálovém výzkumu;
(2) metodika vyhodnocení dat; (3) aplikační témata. Náplní první oblasti bude inovace postupů a přístupů měřicích metod a návrh
nových hardwarových nástrojů, především pak v oblasti Mössbauerovy spektroskopie, sorpce plynu, nanolitografie, AFM a
nanoelektroniky, které umožní rozšířit možnosti charakterizace zkoumaných, převážně železo obsahujících nanomateriálů stávajícím
experimentálním zázemím Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM), Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého (PřF UP) v Olomouci. Výstupem těchto snah bude optimalizace činnosti experimentálních přístrojů či jejich přizpůsobení
pro účely měření a studium daných témat, zdokonalení stávajících přístrojů nebo vývoj moderních metod spojených s registrací
experimentálních dat. Důraz při řešení předkládaného projektu bude rovněž kladen na tvorbu a rozvoj nových přístupů k vyhodnocení
naměřených dat (zejména mikroskopických). V rámci aplikačních témat bude pozornost věnována např. přípravě povrchově
stabilizovaných nanočástic nulamocného železa, cytotoxicitě nanomateriálů, nanokrystalizaci kovových skel, či nanočásticím
vzácných forem oxidu železitého. Do studentského projektu je začleněno 20 studentů magisterských a doktorských studijních
programů PřF UP, jejichž témata kvalifikačních prací jsou svázána s řešenou problematikou projektu. Předkládaný studentský projekt
bude řešen na stávajících analytických nástrojích RCPTM a Katedry experimentální fyziky PřF UP a povede k novým přístupům pro
měření, vyhodnocení a interpretaci experimentálních dat a následnou charakterizaci zde studovaných nanomateriálů. Aplikační
témata vyústí k popisu fyzikálních a chemických vlastností nanosystémů syntetizovaných v rámci tematické náplně předkládaného
projektu, případně k jejich velkoprovozní výrobě a praktické aplikaci. Dosažené výsledky budou náplní příslušných diplomových a
disertačních prací zainteresovaných studentů a budou prezentovány v rámci odborných konferencí a seminářů, případně budou
opublikovány v příhodném vědeckém periodiku. Nedílnou součástí projektu bude obeznámení začleněných studentů magisterských a
doktorských studijních programů PřF UP se zásadami a náležitostmi vědecké práce. Pod odborným vedením akademických
pracovníků Katedry experimentální fyziky a RCPTM PřF UP dále zainteresovaní studenti získají zkušenosti s organizací vědecké práce
a formami její prezentace.

Nanotechnology is a highly multidisciplinary subject field, covering procedures of formation of nanomaterials and devices, studies of
their physical, chemical and biological features and their application at a nanometric scale. Generally, nanotechnology can be
regarded as a study of manipulating matter on atomic and/or molecular scale. Thus, nanotechnological approaches require a
complex “synthesis” of knowledge in the field of physics, chemistry, biology, and engineering, which predestinates their utilization in
a variety of branches of human activity. It is well known that nanomaterials exhibit physical properties distinct from those observed
for their bulk counterparts due to quantum and surface effects. From the practical viewpoint, nanomaterials possess remarkably
interesting physico-chemical properties and behaviors, which, in the past few years, stimulated the development of new
applications and expansion of nanotechnologies to scientific and practical areas where they played a significant role regarding the
introduction of progressive methods and construction of new devices. However, to apply them successfully in practice, they must be
characterized in a complex manner. The objectives of the proposed student project fall into 3 fundamental areas: (i) instrumental
support in the nanomaterial research; (ii) methodics of data processing and evaluation; (iii) application topics. The scope of the first
project area involves innovation of procedures and approaches of measuring methods and design of new hardware tools (i.e., in the
fields Mössbauer spectroscopy, gas sorption, nanolithography, and atomic force microscopy), which enables to expand the
possibilities of characterization of investigated, especially iron-bearing nanomaterials, by existing experimental background of the
Regional Centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) of Faculty of Science of Palacky University (FSPU). Outcomes
of these efforts include optimization of function of experimental instruments, their adjustment for purposes of measurement, studies
in given application topics and/or development of new methods regarding registration of experimental data. As the second project
objective, a considerable attention is also devoted to the formulation and development of new approaches for processing and
evaluation of experimental data. Thirdly, within the application topics, following issues will be addressed: (i) SPM lithography; (ii)
synthesis of surface-modified stabilized nanoparticles of zerovalent iron; (iii) nanomaterials cytotoxicity; (iv) nanocrystallization of
metallic glasses; (v) nanoparticles of rare iron(III) oxide polymorphs. The proposed student project counts on involvement of 20
students of master degree and PhD. study programs of FSPU; the topics of their qualification theses are closely related with the
solved project issues. The proposed study project will be solved with the help of existing analytical tools of RCPTM and will result in
new approaches for measurement, evaluation of experimental data, and subsequent characterization of nanomaterials. Application
topics will end in description of physical and chemical properties of nanosystems synthesized within the thematic project scope,
and eventually, in their large-scale production and utilization in practice. The outcomes achieved within the project solving will be
described in particular diploma and dissertation theses of project-engaged students and will be presented within the scientific
conferences or seminars of RCPTM of FSPU and/or, eventually, they will be published in a suitable scientific journal. Moreover, the
project-engaged students become familiar with principles and requirements of scientific work. Under a scientific guidance of the
academic workers of the Department of Experimental Physics and RCPTM of FSPU, the students acquire experiences with
organization of the scientific work and forms of its presentation.

IGA_PdF_2015_016

Nová média a umění ve výuce na středních
školách (empirický výzkum na středních
školách, workshopy pro studenty středních škol, Adámková Turzová
krátkodobá studijní stáž v Zentrum für Kunst
und Medientechnologie (ZKM) v Karlsruhe)

Předmětem projektu je realizace empirického výzkumu v oblasti středoškolské výtvarné pedagogiky a realizace workshopů
zaměřených na výuku nových médií na středních školách. Tento výzkum je součástí dizertačních prací hlavní řešitelky Magdaleny
Adámkové Turzové i spoluřešitelky Petry Filipové. Cílem výzkumu je zjistit, jakou roli hrají nová média a umění v životě
středoškolských studentů, jaký mají nová média vliv na způsob vyhledávání a zpracování informací v oblasti výtvarného umění, jak
vnímají středoškolští studenti nové umělecké druhy (netart, virtual art, počítačové hry, tradigital art) a kde se s nimi setkávají. Projekt
se zaměřuje na současný stav výuky umění nových médií na středních školách (empirický výzkum formou dotazníků a řízené diskuze)
Magdalena
a na možnosti jiné prezentace a výuky umění nových médií (umělecké workshopy formou projekce, výtvarné dílny, odborného rozboru
a diskuze). V rámci projektu absolvují hlavní řešitelka Magdalena Adámková Turzová a spoluřešitelka Petra Filipová krátkodobou stáž
na odborném pracovišti Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) v Karlsruhe. Krátkodobá stáž je zaměřena na analýzy
vybraných uměleckých děl nových médií a podrobné studium vývoje nových médií v umělecké tvorbě. Projekt má tři části: 1)realizace
sběru dat pomocí dotazníku a řízené diskuze na vybraných středních školách 2)workshopy na téma „Nová média a umění“
3)krátkodobá stáž v Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) v Karlsruhe

IGA_PF_2015_005

Sebeomezení soudů při přezkumu ústavnosti
zásahů do základních práv

Zdeněk

Předložený projekt se zabývá doktrínou sebeomezení soudů při přezkumu zásahů do základních práv. Řešitelé z komparativního
hlediska analyzují metodologické přístupy Ústavního soudu České republiky (test racionality) a Evropského soudu pro lidská práva
(doktrína margin of appreciation). Dochází přitom k závěru, že v určitém okruhu otázek soudy vykazují větší míru sebeomezení vůči
politické moci (legislativě a exekutivě) a ponechávají jí větší prostor pro úvahu při volbě prostředků pro realizaci politik. Předmětem
příkladových studií budou zejména otázky přezkumu ústavnosti zásahů do sociálních práv a práva na azyl.

Submitted project focuses on the doctrine of self-restraint in review of interferences with fundamental rights. Members of the project
team analyse methodological approaches of the Czech Constitutional Court and European Court of Human Rights from a
comparative point of view. Their thesis is, that in certain areas, courts apply higher level of self-restraint in relation to the political
power (legislative and executive) and they allow a wider margin of appreciation in choices of means securing implementation of
various policies. Case studies will be focused mainly on review of constitutionality of interferences with social rights and right to an
asylum.

Markéta

Atypické parkinsonské syndromy jsou charakterizovány rychle se rozvíjejícím parkinsonismem, u kterého je slabá nebo pouze
přechodná reakce na dopaminergní terapii, a často jsou doprovázeny jedním až vícero příznaky neobvyklými pro Parkinsonovu
nemoc. Mezi atypické příznaky mimo jiné patří včasné autonomní selhávání, paréza vertikálního pohledu, posturální instabilita a
apraxie. Kolem roku 1960 si skupina kanadských neurologů, v čele s Cliffordem Richardsonem, začala všímat určitých specifik
klinického obrazu u pacientů, kteří byli léčeni pod diagnózou Parkinsonova nemoc. Richardson u svého pacienta pozoroval „zvláštní“
typ pohledové obrny, dysexekutivní syndrom, progredující demenci, časté pády a absenci třesu. Ve spolupráci s kolegou Johnem
Steelem popsali onemocnění progresivní supranukleární paralýza (PSP). Následující vývoj poznání rozdělil nozologickou jednotku
PSP na tzv. „PSP Richardsonova typu“ a „PSP parkinsonského typu“. Další onemocnění spojovalo příznaky parkinsonismu s
autonomní dysfunkcí, mozečkovým a pyramidovým postižením. V roce 1989 Nial Quinn označil nemoc jako multisystémovou atrofii
(MSA) a postuloval klinická kritéria. Po uplynutí zhruba dvaceti let od prvního uceleného popisu MSA došlo k její diferenciaci na MSAC („cerebellar“) a MSA-P (parkinsonian). Výše zmiňované syndromy patří mezi charakteristické zástupce spektra atypických
parkinsonských syndromů a jsou cílem mnohých výzkumných projektů. V letech 2000 až 2002 proběhl výzkum, v němž byla za použití
testů Frontal assessment battery (FAB) a Mattis dementia rating scale (DRS) získána data o kognitivním deficitu od 372 pacientů s
diagnózou MSA a 311 pacientů s PSP. Při použití metody DRS byl kognitivní deficit změřen u 57 % probandů s PSP a u 20 %
probandů s MSA. Metodou FAB byl zjištěn kognitivní deficit u 62 % probandů s PSP a 31,8 % těch s MSA. Autoři výzkumu použili
screeningové testové metody. Pomocí přesnějších psychodiagnostických metod bychom mohli specifikovat, která kognitivní funkce je
postižena. Dostává se nám tak možnosti lépe popsat obraz kognitivního deficitu u jednotlivých „parkinson-plus“ syndromů a následně
je mezi sebou porovnat. Cílem projektu je tedy provést exploraci a deskripci kognitivního deficitu u pacientů s progresivní
supranukleární paralýzou a multisystémovou atrofií v České republice a následně získané profily kognitivního deficitu porovnat. Před
zahájením samostatného výzkumu bude provedena analýza dostupných neuropsychologických baterií a metod používaných při
vyšetření pacientů s Parkinsonovou nemocí, od které lze odvodit neuropsychologickou baterii použitelnou pro pacienty s atypickým
parkinsonským syndromem. Vytvořená neuropsychologická baterie bude srovnána a upravena podle zahraničních výzkumů, ze
kterých vychází výzkumný projekt. Získáme tak baterii testů, která by měla co nejlépe zachytit poškození kognitivních funkcí. Jedním z
hlavních záměrů projektu je doplnit současné české neuropsychodiagnostické metody o novou zahraniční metodu. Po sestavení
neuropsychologické baterie začneme sbírat data od pacientů z výzkumného vzorku. Progresivní supranukleární paralýza a
multisystémová atrofie nejsou běžná onemocnění a tvorba reprezentativního vzorku nemocných vyžaduje spolupráci více odborníků.
Hodnocení neuropsychologa tak bude propojeno s pohledem neurologa. Metodou výběru vzorku bude metoda záměrného výběru.
Vzhledem k vulnerabilitě pacientů byla zvážena etika zamýšleného výzkumného projektu a stanovena etická kritéria výzkumu. Získaná
data budou statisticky zpracována a bude provedena analýza dat. Posléze dojde k interpretaci výsledků a k definování závěrů, na
základě kterých bychom rádi vyvodili závěry aplikovatelné do klinické praxe. Klíčová slova: atypické parkinsonské syndromy,
progresivní supranukleární paralýza, multisystémová atrofie, kognitivní deficit

Atypical parkinsonian disorders are characterized by a rapidly evolving parkinsonism that has a poor response to dopaminergic
therapy and often associetes with one or more atypical features for Parkinson´s disease. Some of these features include early
autonomic failure, vertical supranuclear gaze palsy, presence of postural instability and apraxia. In 1960, a group of Canadian
neurologists, led by Clifford Richardson, observed certain specifics in presentation of patients with Parkinson´s disease. Richardson
described ,,unique ‟ type of gaze palsy, dysexecutive syndrome, progressive dementia, frequent falls and absence of tremor in his
patient. In cooperation with John Steele, he defined progressive suprauclear palsy (PSP). After another studies and research the
nosology of PSP was divided to Richardson´s syndrome and PSP - parkinsonism. Features of parkinsonism, autonomic
dysfunction, cerebellar and pyramidal features are related to the disease, which Nial Quinn named as multiple system atrophy
(MSA) and established the diagnostic criteria in 1989. After 20 years, MSA was differentiated on MSA-C and MSA-P. Progressive
supranuclear palsy and multiple system atrophy are characteristical representatives of the atypical parkinsonian disorders and aim
of most up to date reasearch. From 2000 to 2002 was conducted a research about cognitive impairment. The Dementia Rating
Scale and the Frontal Assessment Battery were used to asses global cognition and executive function of patients with PSP (n= 311)
and MSA (n= 372). For the Dementia Rating Scale impairment was observed in 57 % of the progressive supranuclear palsy group
and 20 % of the multiple system atrophy group. On the Frontal assessment battery, cognitive impairment was observed in 62 % of
patients with progressive supranuclear palsy and 31,8 % of those with multiple system atrophy. The screening methods were
applied. If we use the specific psychodiagnostic methods, we will be able to describe in detail cognitive impairment. We have an
opportunity to specify cognitive profiles of each Parkinson-plus syndromes and after that compare them. The goal of this project is
exploration and description of cognitive impairment among the patients with progressive supranuclear palsy and multiple system
atrophy in the Czech Republic and comparation of PSP and MSA cognitive profiles. Before the assessment and collecting data, we
will decide on neuropsychological tests and diagnostic methods. Another purpose of this research is to bring and try out a new
foreign neuropsychological method, which we be included in our research neuropsychological test battery. After determination of
neuropsychological test battery we will be able to start collecting data. The patients will be recruited in cooperation of physicians
with psychologists. The research sample will be selected by purposive sampling method through the institutions. We have
considered all the ethical issues of research, which can occur and we have determined the ethical criterias to prevent them.
Collected data will be statically processed and analyzed. Afterwards, we will interpret the results and define the conclusions with
important implications for diagnosis and further research. Keywords: atypical parkinsonian disorders, progressive supranuclear
palsy, multiple system atrophy, cognitive impairment
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Psychologický výzkum ve vybraných
společensky potřebných oblastech

Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma

Hudební kultura 1850-2015

Přínos vyšetření optickou koherentní tomografií
a zrakovými evokovanými potenciály u
retrobulbární neuritidy v rámci klinicky
izolovaného syndromu

Od středověku po dnešek. Studie o umění v
českých zemích

Kognitivní deficit u pacientů s atypickým
parkinsonským syndromem

Šucha

Nielsen

Křupková

Svrčinová

Pavlíček

Červínek

Večerková

The object of this project is an implementation of the empirical research in secondary school education and realization of
workshops, that will be focused on topic of new media in secondary school education. This research is a constituent part of the
dissertation works of investigator Magdalena Adamková Turzová and co-investigator Petra Filipová. The aim of the research is the
determination of the role, which new media and art plays in the lives of the secondary school students, what is the influence of the
new media on searching and processing informations in area of visual art and how the students percieve new forms of visual art
(netart, virtual art, computer games, tradigital art). The project focuses on the current status of teaching of the new media art in
secondary schools (empirical research using questionnaires and guided discussions) and on the possibility of other presentations
and teaching of the new media art (art workshops through screenings , workshops , expert analysis and discussions). The other part
of the project is the short-term research internship at a professional workplace Zentrum für Kunst und Media Karlsruhe ( ZKM ) in
Karlsruhe. This short-term internship is focused on the analysis of selected works of art, new media and a study of the development
of new media in art. The project has three parts: 1) The realization of empirical research - collecting data using questionnaires and
guided discussions in selected secondary schools 2 ) The workshops " New Media and Art" 3 ) The short-term internship in the
Zentrum für Kunst und Media Karlsruhe ( ZKM ) in Karlsruhe
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Vybrané adipokiny, markery endoteliální
dysfunkce a kardiovaskulárního poškození u
jedinců s diabetickou dyslipidémií.

Evoluční ekologie živočichů

Kubíčková

Veselý

Veronika

Diabetes mellitus 2. typu, který je způsobený inzulinovou rezistencí, představuje významný rizikový faktor kardiovaskulárních
onemocnění. Diabetická dyslipidémie je charakterizovaná hypertriacylglyceridémií, nízkým HDL cholesterolem, zvýšenou koncentrací
apolipoproteinu B a výskytem malých denzních LDL částic. Nahromadění lipidů v různých orgánech včetně jater, svalů, srdce, cév a
zejména ve viscerální tukové tkáni vede k inzulínové rezistenci a spouští metabolický zánět a chronickou zánětlivou reakci. Diabetická
dyslipidémie tak odráží přítomnost inzulinové rezistence a koreluje s viscerální obezitou. Viscerální tuková tkáň produkuje řadu
působků – adipokinů, některé z nich mají prozánětlivý vliv a způsobují cévní poškození. Dále jsou u diabetu přítomné dysfunkční
lipoproteiny o vysoké hustotě, které akumulují oxidanty inhibující jejich enzymy a přispívají tak k rozvoji zánětu cév. V současné době
jsou k dispozici solubilní ukazatelé cévního poškození, endotelové dysfunkce a zánětu. Jako morfologické i funkční ukazatele časné
aterosklerózy lze použít neinvazivní vyšetřovací metody – měření centrálního krevního tlaku a aortální rigidity, ABI (ankle-brachial
index). Cílem studie je zjistit, zda vybrané adipokiny (CTRP9, Nesfatin-1, Allograft Inflammatiry Factor 1 – AIF1, Fibroblast Growth
factor 21 – FGF-21) korelují s ukazateli endotelové dysfunkce (tPA, PAI-1, vWf …) a kardiovaskulárního poškození. Předpokládá se
shromáždění skupiny přibližně 80 pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu, diagnostikovaných dle klasických kritérií, s
přítomnou diabetickou dyslipidémií, ať již neléčenou nebo léčenou. Dále bude shromážděna skupina zdravých kontrol. Po podpisu
informovaného souhlasu bude účastník studie klinicky vyšetřen, včetně odběru podrobné osobní anamnézy, kompletního fyzikálního
vyšetření, včetně měření krevního tlaku, BMI a bude mu natočeno 12-ti svodové EKG a kotníko – pažní index. Pacientům bude
proveden odběr séra, které bude zamraženo na – 70 °C a následně z nich bude provedeno vyšetření adipokinů. Dále bude provedeno
měření centrálního krevního tlaku, rychlosti pulzové vlny a tuhosti cévní stěny pomocí sfygmomanometrie. Veškeré výsledky
laboratorních odběrů, zahrnující vybrané adipokiny, solubilní ukazatele endotelové dysfunkce a cévního zánětu budou srovnány s
výstupy neinvazivních vyšetření ukazatelů časné aterosklerózy. Předpokládáme, že hladiny vybraných prozánětlivých adipokinů budou
v různé míře zvýšené u jedinců s diabetickou dyslipidémií a u zdravých kontrol a že budou různě asociovány s ukazateli endotelové
dysfunkce, oxidativního stresu, kardiovaskulárního postižení. Vzájemný vztah těchto parametrů by mohl přispět k přesnějšímu určení
kardiovaskulárního rizika diabetické dyslipidémie a rozhodnutí o intenzitě léčby.

Type 2 diabetes, which is caused by insulin resistance, represents a significant risk factor for cardiovascular disease. Diabetic
dyslipidemia is characterized by hypertriacylglyceridemia, low HDL cholesterol, elevated levels of apolipoprotein B and appearance
of small dense LDL particles. Lipids accumulation in various organs including liver, muscle, heart, blood vessels and especially in
visceral adipose tissue leads to insulin resistance and causes metabolic inflammation and chronic systemic inflammation. Diabetic
dyslipidemia reflects the presence of insulin resistance and correlates with visceral obesity. Visceral fat tissue produces plenty of
agents – adipokines. Some of them have a proinflammatory effect and cause vascular damage. In diabetes, dysfunctional high
density lipoproteins particles occur which accumulate oxidants inhibiting enzymes and contribute to vascular inflammation.
Currently, we know soluble indicators of vascular damage, endothelial dysfunction and inflammation and potentiate vascular
inflammation respectively. As morphologic and functional indicators of early atherosclerosis can be used noninvasive methods measurement of central blood pressure and aortic rigidity, ABI (ankle-brachial index). The aim of the study is to determine whether
the selected adipokines (CTRP9, Nesfatin-1 Allograft Inflammatiry Factor 1 - AIF1, Fibroblast Growth Factor 21 - FGF-21
respectively) correlate with markers of endothelial dysfunction (tPA, PAI-1, vWf…) and cardiovascular damage.We intend to collect
about 80 patients with a diagnosis of diabetes mellitus type 2, confirmed by classical criteria, with presence of diabetic
dyslipidemia, both treated or untreated. Further we will get a group of healthy control individuals. Informed consent will be obtained
from each patient. All patients will be clinically tested, including of taking a detailed history, complete physical examination with
measurement of blood pressure and BMI) and recording of 12-lead ECG, and ankle-brachial index. From all patiens serum samples
will be frozen at -70 °C and then selected adipokines will be examinand, as well as measurement of central blood pressure, pulse
wave velocity and rigidity of the vascular wall will be performed using sphygmomanometry. All results of laboratory tests, inlcluding
selected adipokines, soluble markers of endothelial dysfunction and vascular inflammation will be compared with the outputs of
noninvasive indicators of early atherosclerosis. We assume that levels of selected proinflammatory adipokines are increased
differently in individuals with diabetic dyslipidemia and in healthy controls and that would be associated differently with markers of
endothelial dysfunction, oxidative stress, and cardiovascular disease. The relationship of these parameters could contribute to more
accurate assessment of cardiovascular risk of diabetic dyslipidemia with impact on treatment.

Milan

Anotace projektu: Projekt navazuje dlouhodobé výzkumné a vzdělávací zaměření katedry zoologie PřF UP. Cílem je široké zapojení
studentů magisterského a doktorského programu do dlouhodobých výzkumných projektů a jejich podpora při zpracování kvalifikačních
prací. Nosným tématem projektu je evoluční ekologie živočichů, jako optimalizace chování ptáků pro dosažení maximální hnízdní
úspěšnosti nebo důsledky neotenických modifikací pro schopnost disperse, speciaci a evoluci strategií kompenzující omezení
vyplývající ze slabě sklerotizovaného integumentu. Struktura projektu odpovídá použitým modelovým skupinám, a obsahuje tedy
ornitologické a entomologické dílčí projekty. Pro řešení témat budou studenti začleněni do jednotlivých výzkumných skupin s plným
přístupem k laboratornímu a počítačovému vybavení. Vědecké výsledky budou tvořit součást kvalifikačních prací a současně budou
publikovány v mezinárodních časopisech registrovaných v databazí WOS. Projekt zahrnuje dílčí témata:1) vliv klimatických změn na
fenologii ptáků, 2) speciace, přežívání a migrace lejsků a strategie přežívání vybraných druhů ptáků a savců, 3) diversita ptáků v
urbánním prostředi, 4) interakce mezi ptáky v době hnízdění, 5) molekulární fylogeneze vybraných skupin brouků, 6) vliv personality na
výběr habitatu u střevlíkovitých.

The project represents a continuation of the long-term research and educational program of the Department of Zoology Fac Sci UP.
The principal aim is integration of Ph D and MSc program students into long-term research programs and a support of preparation
of their theses. The main topics include evolutionary ecology of animals, e.g. optimization of the nesting behavior of birds for
maximal reproduction or an impact of neotenic developmental modifications on dispersal propensity, speciation processes and
evolution of strategies compensating the limited sclerotization of the integument. The structure of the project corresponds with used
model groups; i.e. the proposed research is split in ornithological and entomological subprojects. The students will be integrated in
the active research groups and will have a full access to the laboratory and computational equipment to produce high quality
outputs and publish their results in the WOS registered journals. The main topics include: 1) impact of climatic changes on bird
phenology, 2) avian speciation, survival and migration of flycatchers and survival strategies of selected species of birds and
mammals, 3) diversity in urbane habitats 4) nesting interactions of birds, 5) molecular phylogeny of selected beetle taxa, 6)
personality in ground beetles
The submitted project focuses on the synthesis, thorough physico-chemical characterisation and study of potential application
properties of new structural types of transition metal complexes. Specifically, complexes of platinum, copper, rhodium, iridium,
ruthenium and osmium as medicinally perspective compounds with anticancer, antioxidant and/or anti-inflammatory activity will be
studied. Compounds with the best results arising from in vitro screening of biological activity will be further evaluated for their activity
on in vivo models and will be studied by molecular-pharmacological methods for their mechanism of action. The project also
concentrates on the preparation of hybrid systems based on iron oxide nanoparticles suitably coated for targeted drug delivery.
Within the research of magnetic materials, the project centres on compounds based on simple and mononuclear complexes, e.g. of
manganese, which could exhibit considerable axial magnetic anisotropy, which is why they are ideal candidates for the preparation
of mononuclear single-molecule magnets. The studies of the relationship of structure and magnetic properties will result in further
structural modifications of the complexes and thus in improved magnetic properties. The results obtained during the project solution
will be used by students in their theses (master or doctoral), the members of the project team will present them at scientific
conferences, and the results will be published in renowned scientific journals. The results with high application potential will be
patented (utility models, national and international patents).
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Protinádorové, protizánětlivé a magneticky
zajímavé komplexy přechodných kovů

Trávníček

Zdeněk

Předložený projekt se zaměřuje na syntézu, důkladnou fyzikálně-chemickou charakterizaci a studium možných aplikačních vlastností
nových strukturních typů komplexů přechodných kovů. Konkrétně budou studovány zejména komplexy platiny, mědi, rhodia, iridia,
ruthenia a osmia jako potenciálně medicínsky perspektivní sloučeniny s protinádorovou, antioxidační a/nebo protizánětlivou aktivitou.
Látky s nejlepšími výsledky in vitro screeningu biologické aktivity pak budou dále studovány na jejich aktivitu na in vivo modelech a
budou podrobeny molekulárně-farmakologickému studiu mechanismu účinku. Dalším cílem projektu je také příprava hybridních
systémů založených na nanočásticích oxidů železa vhodně povrchově upravených pro cílený transport léčiv. V rámci výzkumu
magnetických materiálů pak bude pozornost soustředěna na sloučeniny na bázi molekul jednoduchých a jednojaderných komplexů,
např. manganu, které by měly vykazovat značnou axiální magnetickou anizotropii, a proto jsou ideálními kandidáty pro přípravu
jednojaderných jednomolekulových magnetů. Studium vztahu struktury a magnetických vlastností povede k následné strukturní
modifikaci komplexů, a tak k potenciálnímu vylepšení studovaných magnetických vlastností. Výsledky získané v rámci řešení projektu
budou využity studenty-spoluřešiteli v jejich závěrečných absolventských pracích (diplomových a doktorských), členové řešitelského
kolektivu je budou formou posterových příspěvků a přednášek prezentovat na vědeckých konferencích, a výsledky budou také
publikovány v renomovaných impaktovaných časopisech. Výsledky s vysokým aplikačním potenciálem budou ochráněny patentově
(užitné vzory, národní a mezinárodní patenty).
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Judiciální trendy v mimosoudním řešení
přeshraničních sporů

Hrnčiříková

Miluše

S rozvojem globalizace a multikulturalismu stále častěji dochází ke střetu různých právních řádů. V důsledku odlišných představ o
očekávané spravedlnosti se pak jako problematické jeví zajistit přístup občanů EU ke spravedlnosti. Vedle řízení před národními
soudy, které je stále více normováno národními procesními předpisy, se proto v případě řešení přeshraničních sporů prosazují
mimosoudní způsoby řešení. Protože jsou tyto mimosoudní způsoby řešení přeshraničních sporů hojně využívány (především
mediace a mezinárodní arbitráž), projevují se snahy o jejich právní ukotvení. V posledních letech je možné pozorovat nejen jejich
kodifikaci, ale judicializaci. Do mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů tak pronikají jevy, které jsou primárně vlastní
řízení před orgány nadanými soudní mocí. Je tedy nutné se ptát, jaký vliv mají tyto judiciální trendy na mimosoudní řešení
přeshraničních sporů, zda směřují k jejich zefektivnění a zajišťují občanům kvalitnějších přístup ke spravedlnosti.

With expansion of globalization and multiculturalism clashes of various legal orders appear more frequently. Due to different
expectations of just and fair result of dispute it is problematic to ensure access of EU citizens to justice. Next to the procedure in
front of the national courts that is increasingly more regulated by national procedural rules, the out-of-court dispute resolution
possibilities grow in popularity. Because these dispute resolutions are vastly applied in cross border disputes (especially mediation
and international arbitration), there are tendencies to give them legal framework. In past years it is possible to observe not only their
codification but their judicionalization. Features that are common for judicial proceedings tend to permeate to out-of-court cross
border dispute resolutions. Thus it is necessary to ask, what influence have these judicial trends on out-of court cross border
dispute resolution, whether they aim to increase the effectivity of these resolutions and to ensure better access to justice for
citizens.

Petr

Projekt je zaměřen na výzkum matricových efektů a možností jejich potlačení při analýzách komplexních vzorků. Modulární projekt
pokrývá všechny základní oblasti analytické chemie – metody optické, metody separační i metody elektrochemické – a je zaměřen na
výzkum matricových efektů v rámci 12 dílčích výzkumných oblastí: (1) Využití UHPLC/MS/MS pro studium vlivu pražícího procesu na
přeměnu látek v kávových zrnech, (2) Využití kombinace tandemové hmotnostní spektrometrie a výpočetní chemie pro popis
fragmentace anthokyaninových barviv a jejich derivátů, (3) Separace přírodních látek pomocí 2D-UHPLC/MS/MS, (4) Eliminace
matričních vlivů v prvkové analýze, (5) Selektivní detekce v kapalinové chromatografii, (6) Stanovení antioxidační aktivity, (7) Využití
fosfolipidů k potlačení matricových efektů při elektrochemických měřeních, (8) Studium produktů elektrochemických přeměn, (9)
Prekoncentrační techniky v kapilární elektroforéze, (10) Potlačení matricových efektů derivatizací, (11) Iontově mobilitní separace pro
analýzu drog, (12) Ambientní ionizační techniky pro hmotnostní spektrometrii: desorpční nanoelektrosprej. Projekt je významný pro
vývoj nových analytických metod poskytujících výsledky méně zatížené systematickými chybami způsobenými matricovými
komponentami. Širší zapojení PhD studentů do týmu tvořeného 17 akademickými pracovníky a 21 studenty umožní dále rozvíjet jejich
odbornou způsobilost a prohloubit konkrétní zkušenosti s týmovou prací a s přípravou, realizací a interpretací vědeckých experimentů.

Project is aimed at investigation of matrix effects and possibilities of their suppression in analysis of complex samples. Modular
project involves all fundamental fields of analytical chemistry – optical methods, separation methods and electrochemical methods
– and it is aimed at investigation of matrix effects within the framework of 12 particular research topics: (1) Utilization of
UHPLC/MS/MS for investigation of the influence of roasting process on the transformation of the compounds in coffee beans, (2)
Utilization of the combination of tandem mass spectrometry and computational chemistry for the description of fragmentation of
anthocyanin dyes and their derivatives, (3) Separation of natural compounds by 2D-UHPLC/MS/MS, (4) Elimination of matrix effect
in elemental analysis, (5) Selective detection in liquid chromatography, (6) Determination of antioxidant activity, (7) Utilization of
phospholipids for suppression of matrix effects during electrochemical measurements, (8) Investigation of products of
electrochemical reaction, (9) Preconcentration techniques in capillary electrophoresis, (10) Derivatzation for suppression of matrix
effects, (11) Ion mobility separation for drug analysis, (12) Ambient ionization techniques in mass spectrometry: desorption
nanoelectrospray. The project is important for development of novel analytical methods giving results less affected with systematic
errors caused by matrix components. Wider involvement of PhD students in the team consisting of 17 teachers and 21 students
allows further development of their expertise and improvement of factual experience with teamwork and preparation,
implementation and interpretation of scientific experiments.

v českém prostředí byla sociální práce jako samostatný obor vysokoškolského studia obnovena před 25 lety. V akademickém
prostředí se vede odborná debata o její oborové identitě. Ta je však orientována na téma společenské funkce sociální práce. V této
debatě však není přítomen hlas jednotlivých aktérů sociální práce. Předkládaný příspěvek konceptualizuje pohled budoucích
sociálních pracovníku na jejich vlastní profesionální identitu. Vychází z předpokladu, že jak oborová identita sociální práce, tak i
profesionální identity konkrétních sociálních pracovníků nemohou být definovány zvenčí, ale je třeba aby se staly tématem diskuze
všech zainteresovaných stran. Jednou z nich by měli být i studenti oboru sociální práce

Social work as a separate field of higher education was restored 25 years ago in the Czech environment. Professional debate about
the identity of the domain is underway in the academic environment. However, it concentrates on the social role of social work and
the parties involved in social work do not participate in the debate. The submitted paper conceptualises future social workers’ view
of their own professional identity. It bases its considerations on the assumption that both the identity of social work as a domain and
that of individual social workers cannot be defined externally but needs to be discussed by all the parties involved. Students of
social work should be among those engaged in this process.
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Mezinárodní trendy v sociální práci a
humanitární pomoci

V současném globalizujícím se světě je stále více nutné zabývat se mezinárodním kontextem jak v sociální, tak v humanitární práci a
zohledňovat mezinárodní trendy v praxi a ve vzdělávání. K tomu má přispět úsilí o členství v mezinárodní síti škol zabývajících se
výukou humanitární pomoci (NOHA). Členství v síti škol NOHA by výrazně posílilo prestiž naší fakulty i university. Jedná se o joint
degree program, ve kterém je zapojeno momentálně 10 evropských univerzit. Další důležitou aktivitou, ve které se mohou studenti
Květoslava
uplatnit (a již dvakrát prokázali svoje nadšení i odbornost) je příprava a pomoc při realizaci 3. humanitárního kongresu, který se bude
konat na podzim v Praze. Významnou součástí snahy o zařazení studia do mezinárodních souvislostí je i studentská praxe, k jejíž
realizaci tento projekt přispívá. Příspěvek na zahraniční praxe tvoří zvláštní součást tohoto projektu. Tento projekt dále umožní
publikaci monografie z oblasti gender studies, překlad 5 odborných článků z oblasti humanitární a sociální práce.
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In the contemporary globalised world is more and more useful to consider international context both in social as well as in
humanitarian work in order to take into account international trends in practice and in education in humanitarian area. The current
projects support meeting these needs. The membership in NOHA network would extremely enforce the prestige of our faculty and
university. NOHA is join degree program, which includes 10 European universities teaching humanitarian assistance and providing
research in this field. Further important activity, where our student can show their enthusiasms and professionalism is the
preparation and assistance at the realisation of the third humanitarian congress, which will take place in Prague, this autumn. Very
important challenge of our department is students internships which take place all over the world in the field of humanitarian and
social assistance projects. This project should contribute to make this event true. The other outputs of these projects are
monographic publication (gender studies) and 5 scientific articles from the field of humanitarian and social work, prepared to
publishing in English.

Jiří

Každý den jsou pracovníci ve zdravotnictví ohrožení nejen fyzickým, ale i psychickým zraněním. Pracovníci ve zdravotnictví čelí, mimo
rizika biologická, chemická, fyzikální či ergonomická, také rizikům psychosociálním. (http://osha.europa.eu/en/sector/healthcare) Jsou
tak ohrožení jak somatickými, tak i psychickými riziky, vyplývajícími z pracovního prostředí, v němž vykonávají své povolání. Zajistit
bezpečné pracovní prostředí však neznamená pouze dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), tedy především
fyzické bezpečnosti, ale také dodržování zásad psychické bezpečnosti práce. ,,Tak, jako bezpečnostní opatření mají zabránit
fyzickému zranění, má psychická bezpečnost práce zajišťovat, že nedojde k psychickému zranění (mentální újmě).‘‘ (Kebza, Šolcová,
2013, s. 331) Psychickou bezpečnost popisuje Edmondson In Eggers (2011, s. 60) jako vědomí jedince, že když udělá chybu v
zaměstnání, nebude za to ve výsledku trestán a nezmění se ani jeho interpersonální vztahy. S proměnou společnosti a charakteru
práce, ke které v současnosti dochází (Beck, 2004), bude hrát psychická bezpečnost práce stále větší úlohu. Téma psychické
bezpečnosti práce, je v současné době intenzivně rozpracováváno v Kanadě. Canadian Standards Association (operating as “CSA
Group”) and Bureau de normalisation du Québec (BNQ) standards v roce 2013 vydaly standardy Psychological health and safety in
the workplace —Prevention, promotion, and guidance to staged implementation. Tyto standardy definují psychickou bezpečnost jako
„nepřítomnost újmy či hrozby újmy duševní pohody, kterou pracovník může zažít“. Psychicky zdravé a bezpečné pracovní prostředí je v
tomto dokumentu definováno jako: „pracoviště, které pečuje o psychickou (pohodu) well being a aktivně předchází psychické újmě
pracovníka, které by mohlo nastat zanedbáním, bezohledností nebo úmyslně“.(BNQ, 2013, s.4) Ke zjištění míry psychické
bezpečnosti je používána škála "Scale to measure psychological safety“ autorů Edmondson a Wooley z roku 2003 (In Cook, Kramer,
2004, s. 247). V České republice doposud neexistuje škála, kterou lze použít ke zjišťování míry psychické bezpečnosti práce. Ukazuje
se, že existuje vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem vyhoření (Kebza, Šolcová, 2013). Psychická bezpečnost práce
je zkoumána v souvislosti se syndromem vyhoření a byl potvrzen statisticky významný negativní vztah k syndromu vyhoření.
(Nahrgangová, Morgenson, Hofman, 2011) Stejně tak malajská longitudinální studie prokázala existenci vztahu mezi Psychosocial
safety climate (PSC) a emočním vyčerpáním. (Idris, Dollard, 2014). Syndrom vyhoření se vyskytuje zvláště v zaměstnáních, ve kterých
je hlavní složkou pracovní náplně kontakt s druhými lidmi a závislost na jejich hodnocení (Pelcák, Tomeček, 2011, s. 88). Zdravotnictví
je oblastí s vysokým výskytem syndromu vyhoření. Vyhoření sebou přináší řadu negativních důsledků nejen pro všeobecné sestry, ale
také pro zaměstnavatele či samotné pacienty/klienty. Mezi jeho důsledky patří vedle snížení kvality péče (Poghosyan, 2010, s. 288),
negativní změny v pracovní spokojenosti (Ježorská, Merz, 2014) a také závažný problém ve zdravotnictví, kterým je fluktuace
všeobecných sester (Panunto, Guirardello, 2013, s. 765). Cílem projektu je připravit validaci české verze nástroje "Scale to measure
psychological safety“ . Následným pilotním výzkumným šetřením bude zmapována míra psychické bezpečnosti práce u nelékařských
zdravotnických pracovníků a zjištěn její vztah k syndromu vyhoření. Výzkumné šetření bude realizováno kvantitativní dotazníkovou
metodou na zkoumaném souboru 600 nelékařských zdravotnických pracovníků. Pro sběr dat bude použita dotazníková baterie, která
se skládá ze standardizovaného dotazníku: MBI (Maslach Burnout Inventory), a z anglického jazyka přeložené škály Psychické
bezpečnosti práce (Scale to Measure Psychological Safety).Výstupy projektu budou prezentovány na konferencích a budou
publikovány v recenzovaném časopisu.

Every day, healthcare workers are in danger of not only physical, but also psychological injuries. Healthcare workers have to face
many risks, such as biological, chemical, physical or ergonomic, but also psychosocial risks
(http://osha.europa.eu/en/sector/healthcare). Providing safe work environment does not only mean following health and safety
regulations, i.e. dealing with physical risks, but also maintaining psychic health regulations. “The way safety regulations prevent
physical injury, following psychological health regulations at work should prevent psychic injury (mental harm).” (Kebza, Šolcová,
2013, p. 331) Psychological safety is described by Edmondson in Eggers (2011, p. 60) as people’s perceptions of consequences
for taking interpersonal risk at their place of work and to provide input without fear of reprisal from others and changes in
interpersonal relationships. With the current and ongoing changes in society and character of jobs (Beck, 2004), psychological
health safety will play a greater role. The issue of psychological safety at work is studied thoroughly nowadays in Canada. The
Canadian Standards Association (operating as “CSA Group”) and Bureau de normalisation du Québec (BNQ) issued standards in
2013 titled Psychological health and safety in the workplace —Prevention, promotion, and guidance to staged implementation.
Here, the standards define psychological safety as “the absence of harm and/or threat of harm to mental well-being that a worker
might experience”. Psychologically healthy and safe environment is defined as “a workplace that promotes workers’ psychological
well-being and actively works to prevent harm to worker psychological health including in negligent, reckless, or intentional ways.”
(BNQ, 2013, p.4) In order to ascertain the degree of psychological safety, the “Scale to measure psychological safety” by
Edmondson and Wooley from 2003 is used. (In Cook, Kramer, 2004, p. 247) Unlike abroad, there is no measurement scale
available in the Czech Republic which might be used to investigate psychological safety. It is also suggested that there is a relation
between psychological safety at work and burnout (Kebza, Šolcová, 2013). Psychological safety is researched in connection with
the burnout syndrome and a statistically significant negative relation was confirmed. (Nahrgang, Morgenson, Hofman, 2011)
Accordingly, a Malaysian longitudinal study confirmed the existence of a relation between Psychosocial safety climate (PSC) and
emotional exhaustion. (Idris, Dollard, 2014). Burnout often occurs in jobs where there the main part of the work is contact with other
people and dependence on their evaluation (Pelcák, Tomeček, 2011, p. 88). Healthcare is an environment with a high rate of
burnout. This causes number of negative consequences not only for general nurses, but also for the employers and patients/clients.
These consequences include lower quality of care (Poghosyan, 2010, p. 288), negative changes in job satisfaction (Ježorská, Merz,
2014) as well as a serious problem in fluctuation of nurses (Panunto, Guirardello, 2013, p. 765). The aim of the project is to prepare
a validation of a Czech version of the measurement tool “Scale to measure psychological safety”. A subsequent pilot research will
be realized by quantitative questionnaire method on the analysis of file 600 non-medical healthcare professions. The survey will
map the degree of psychological safety amongst non-medical healthcare staff and its relation to burnout. The research survey will
be carried out using the quantitative method and a battery of standardised questionnaires comprising of the MBI (Maslach Burnout
Inventory) and Scale to Measure Psychological Safety. The project outcomes will be presented at conferences and will be published
in a peer-reviewed journal.

Ondřej

Projekt se věnuje specifickým otázkám jazykové a literární komunikace v českých zemích na počátku 21. století – jednak se zřetelem
k širšímu evropskému kontextu, jednak také se zřetelem k tomu, jak je povaha současné jazykové a literární komunikace
determinována vývojem evropské kultury, politiky a hospodářství v posledních desetiletích. Výzkum se soustřeďuje na šest témat,
která rovnoměrně pokrývají oblast zájmu lingvistiky i literární vědy. Prvním lingvistickým tématem jsou vývojové tendence v českém
publicistickém stylu, zejm. ve stylové oblasti zpravodajské – příznakové a nepříznakové jazykové prostředky, dodržování zásad
informační kvality a jazyková charakteristika moderátora ve zpravodajství. Výstupem zde bude kolektivní monografie. Druhým
tématem je jazyk a styl ideologií, zejm. politických. Východiskem výzkumu zde bude překlad a edice knihy významného lingvisty S.
Karcevského (jednoho ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku), kterou řešitelé doplní rozsáhlým komentářem a sérií
původních studií, které Karcevského text kontextualizují tím, že budou dokumentovat a analyzovat konstanty a proměnné
ideologických jazyků ve střední Evropě 20. až 80. let 20. století, ale také 21. století (jazyk politiky, reklamy aj.). I zde bude výstupem
kolektivní monografie. Třetím tématem je detailní analýza povahy českého grafematického systému. Základní otázkou řešení je, zda
má český lexikální pravopis charakter převážně fonologický či morfologický, nebo morfonologický. Při zkoumání těchto skutečností
budou pokusně využity některé analytické postupy, které umožňuje moderní informatika. Prvním tématem literárněvědné části projektu
je analýza literárního přínosu všech autorů-beletristů, spojených s Univerzitou Palackého v Olomouci zaměstnanecky nebo studijně, a
zpracování těchto literárních mikrodějin formou standardních slovníkových hesel. Projekt takto navazuje na záměr, který řešitel a jeho
spolupracovníci zpracovávali v rámci SGS IGA během roku 2012. Původní heslář čítal šedesát položek, ale práce na projektu přinesla
zjištění, že minimálně osmdesát dalších autorů by do něj ještě patřilo. Pokračování projektu hodlá již vyzkoušenou a prověřenou
literárněhistorickou lexikografickou metodou vytvořit druhý díl encyklopedie autorů UP. Druhým tématem literárněvědné části projektu
jsou otázky naratologické – především typ vyprávění, v němž personální vypravěč podává sporné vyprávění, avšak jeho primárním
záměrem není klamat čtenáře, ale sebe sama. Řešitelé projektu budou zkoumat, zda je pro objasnění tohoto typu vyprávění využitelná
kategorie nespolehlivosti či nikoli, a na vybraných textech budou analyzovat záměrnost či nezáměrnost sebeklamných vypravěčů. Mj.
se řešitelé pokusí prokázat, že „nespolehlivý“ může být nejen vypravěč, ale i fokální postava (na rozdíl od postavy ne-vyprávěcí a nefokální), aniž by došlo k sémantickému posunu pojmu „nespolehlivost“. Třetím tématem pak budou německé překlady poezie
Vladimíra Holana. V rámci této části projektu budou představeny a srovnány přístupy dvou překladatelů Holanovy poezie do němčiny:
Urse Heftricha a Reinera Kunzeho. Hlavním cílem práce tu bude zaměřit se v kontextu složitých jazykových aspektů tématu na
deformace slovesných valencí, syntaktické kontaminace a neologismy.

The project deals with some specific problems of language and literary communication in the contemporary Czech Republic, both
with regards to their European context and to the historical factors that determined the present state of communication. Our project
consists of three main linguistic themes and of three literary themes. The first linguistic part of the project focuses on the stylistic
area of news reporting. The primary objective is to identify the marked language means, namely according to the normative
principles of information quality, and to name dominants of the moderator style. The secondary objective here is to make
comparison. The second linguistic part is based on the translation and commented editon of one very important book written by
linguist S. J. Karcevskij, that authentically informs about linguistic aspects of political ideology and manipulation in the Soviet Union.
To the edition will be added five new essays, written by editors, that will focuse on the Central European parallels of Soviet
language manipulation, described in Karcevskij´s book. The new essays will deal with language manipulation in the Nazi Germany
(and its satellites) and in the Czechoslovakia, Poland and the German Democratic Republic after 1945. The aim of the third
linguistic part of the project is to publish some new facts about the character of Czech graphemic structure. The question is whether
the Czech spelling is of phonological, morphological, or morphonological character. Some tentative computing processes could be
used. The first part of the literary section of the project is a continuation of the plan that was realized during the year 2012 and that
aimed at mapping out literary contributions of all fiction writers who have cooperated with the Palacký University, either as its
employees or in some other relevant and verifiable way, in form of entries devoted to the individual authors. The original list
contained sixty entries, but the research found out that at least eighty authors should be added to the list as well. The continuation
of the project, using a tested literary-historical and lexicographic method, is aimed at creating the second part of encyclopaedia of
authors of the Palacký University. The second literary part covers narratological issues; primarily, the type of the narrative in which a
personal narrator provides questionable narration but instead of deceiving the reader, the narrator's objective is to deceive the
narrator himself or herself. The researchers will explore whether or not the category of unreliability can be used to clarify this type of
narrative. Selected texts will be used to analyse the (un)premidetated nature of self-deceiving narrators. Among other objectives, the
researchers will try to prove that, in addition to the concerning the narrator, "unreliability" can also concern a focal character (unlike
a non-narrator and non-focal character) without any semantic shift in the term of "unreliability". And the last, third literary theme are
German translations of the lyric poems of Vladimír Holan. The research team will present two translations: Urs Heftrich´s translation
and Reiner Kunze´s one. Main topic is to compare the ways how Holan´s complicated language specifics are translated:
deformations of verb valency, syntactic contaminations and neologisms.

Dagmar

Cílem projektu je zaměření se na hypertenzi jako jeden z největších rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění pomocí
Evidence-Based Medicine (EBM) přístupu. Systematické review (SR) jako forma sekundárního výzkumu z hlediska hierarchie
vědeckých důkazů přináší nejvyšší vědecké důkazy ve zkoumané problematice. Je vcelku obvyklé, že v rámci primárního výzkumu
jsou publikovány stovky i tisíce studií k jedné problematice. Některé z těchto studií mohou poskytnout čtenáři nejasné, matoucí a
protichůdné informace. Techniky tvorby SR podléhají rychlému vývoji. SR by mělo vést k hodnocení efektivity, vhodnosti,
proveditelnosti a smysluplnosti dané intervence, postupu, léčby apod. V rámci projektových prací chtějí řešitelé postupovat
systematickými, na sebe navazujícími a logickými kroky, jejichž cílem je kritické zhodnocení, sumarizace, analýza a interpretace
získaných dat a prezentace dosavadních znalostí o léčbě hypertenze, která má nejlepší vliv na aerobní výkonnost pacienta, o existenci
souvislosti mezi pohybovou aktivitou a hypertenzí bílého pláště, o vlivu pohybové aktivity na vznik maskované hypertenze a vlivu
pohybové aktivity na výsledek ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM). Ve výše uvedených oblastech se objevují stále nové
vědecké důkazy a doporučení pro praxi. V roce 2013 vyšla nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a Evropské
společnosti pro hypertenzi, která shrnují poslední poznatky v diagnostice a léčbě vysokého krevního tlaku. Ve stejném roce vyšel i
další významný evropský dokument, který se věnuje provádění 24 hodinové ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM). 24
hodinový průměr z ABPM má větší prognostickou hodnotu pro vznik závažných kardiovaskulárních událostí než měření krevního tlaku
(TK) v ordinaci (OBPM), stejně jako má hodnota nočního TK proti hodnotám TK ve dne. Pohybová aktivita je základní režimové
opatření v léčbě hypertenze. Existuje velmi málo prací, které se věnují vlivu pohybové aktivity (fyzické zátěže) na výsledek ABPM. V
práci Hayashiho bylo prokázáno, že pohybová aktivita vede ke zvýšení STK měřeného pomocí ABPM asi o 10 mm Hg. Podobné
výsledky uvádí i další studie. Další otázkou, která je velmi důležitá, je ovlivnění aerobní výkonnosti pomocí léčby hypertenze. Vliv
betablokátorů byl zkoumán v osmdesátých letech. Od té doby ale byly do léčby zařazeny nejen nové molekuly jako například carvediol
nebo i nové formy léků (SR, ZOK). Řešitelé budou při přípravě podkladů pro scoping a systematické review používat metodologický
přístup a filozofii Joanna Briggs Institute, mezinárodně uznávané organizace v oblasti Evidence-Based Medicine a tvorby
systematických reivew. Při tvorbě protokolu systematického review bude využíván software JBI - SUMARY (JBI - CReMS a JBI MAStARI).

The aim of the project is to focus on hypertension as one of the highest risk factors of cardiovascular disease development using
Evidence-Based Medicine (EBM) approach. Systematic review (SR) as a form of secondary research in the scientific evidence
hierarchy provides the highest scientific evidence in researched issues. It is quite common that within the primary research
hundreds and thousands studies of one topic are published. Some of those studies can provide unclear, confusing and divergent
information to a reader (Hemingway, Brereton, 2009). Technique of SR development yield to fast development. According to
Pearson, SR should lead to the assessment of effectiveness, appropriateness, feasibility and meaningfulness of stated intervention,
process, treatment etc. (JBI, 2009). Within the projects work researchers want to proceed systematically following steps whose aim
is a critical appraisal, summarization, analysis and interpretation of obtained data and presentation of present knowledge of
hypertension treatment which has the best impact on aerobic performance of patient, about existence of coincidence between
physical activity and white coat hypertension, about the influence of physical activity on masked hypertension development and the
influence of physical activity on ambulatory blood-pressure monitoring (ABPM). In the above fields new scientific evidence and
recommendations for practice still appear. In 2013, new recommendations of European Society of Cardiology and European
Society of Hypertension which summarize recent findings in the diagnosis and treatment of high blood pressure were published. In
the same year another important European document which deals with the performance of 24hours of ambulatory blood-pressure
monitoring (ABPM) was published. The 24hours average from ABPM has bigger prognostic value for development of serious
cardiovascular events than measuring of blood pressure (BP) in a surgery (OBPM), as well as the value of night time blood pressure
values against daytime blood pressure values. Physical activity is the basic regime measure for hypertension treatment. There are
very few studies that deal with the impact of physical activity on the result of ABPM. In the work of Hayashi (2007), was showed that
physical activity leads to an increase of systolic blood pressure measured with ABPM approximately 10 mm Hg. Similar results are
showed in other studies as well. The next question, which is very important, is the influence of aerobic performance by hypertension
treatment. The influence of beta blockers was examined in 80s. Since then not only new molecules (e.g. carvediol) or new form of
medication (SR, ZOK) have been added to the treatment. Researchers will use methodological approach and philosophy of Joanna
Briggs Institute, internationally respected organization in the field of Evidence-Based Medicine and SR development during the
preparation of scoping review background. software JBI - SUMARY (JBI - CReMS a JBI - MAStARI) will be used for the SR protocol
development.

Název: Kvalita života v kontextu hodnocení self-managementu u osob s chronickým onemocněním. Název anglicky: Quality of life in
the context of assessment of self-management in people with chronic illness. Anotace projektu (max. 4000): Chronic illnesses in
the Czech Republic are on the rise. Both prevalence and incidence of most chronic illnesses are rising with the increasing age of
the population and a large number of patients feel significantly limited in activities of daily living. (ÚZIS, 2011, p. 204 - 205). This
causes an increase in quality of life of the chronically ill. In nursing, quality of life is understood mainly as a subjective phenomenon
which is based on the notion of quality as a result of subjective perception. Quality of life in nursing is seen as a perception, which
corresponds to the notable definition created by the WHOQOL workgroup in 1995 (Gurková, 2011). Quality of life is connected with
the idea of self-management, which is defined as the ability of a chronically ill person manage the symptoms and consequences of
the illness, including treatment, physical and social aspects and changes in lifestyle (Barlow et al., p. 177 – 178, 2002). The role of
a person with chronic illness and self-management lies in steering the health aspects of the illness, management of life roles
related to the changes caused by the illness (such as inability to work), managing psychological impact of a chronic illness (Corbin
a Strauss, 1988; Peñarrieta-de Córdova et al., 2014, p. 34). The principles of self-management define the importance of partnership
between the patient and health care professional. A positive of negative relationships may affect self-management and in the end
the outcome of the health conditions of the person with a chronic illness (Battersby et al., 2003, p. 43,). Many studies show that
patients who actively build a partnership with the health care professional enjoy better health and are more satisfied with the
services they obtain (Battersby et al., 2003, p. 51). Several studies (Battersby et al., 2003, Petkov et al., 2010, Peñarrieta-de
Córdova et al., 2014, Chan et al., 2014) dealt with the area of self-management using the Partners in Health (PIH) scale amongst
the chronically ill. The proposed project focuses on quality of life in the context of self-management amongst the chronically ill using
the PIH scale. It presents a pilot study followed by data comparison on an international scale. The results of the pilot study will be
then used in an international research carried out in 5 EU countries – Finland, Great Britain, Croatia, Hungary and the Netherlands.
The research will focus in validation of the measurement tool, i.e. the PIH scale (Battersby et al., 2003, p. 41 – 52) to assess selfmanagement in people with a chronic illness. After obtaining a licence from the authors of PIH and a linguistic and content
validation, a record form in Czech will be created. The record sheet will contain the PIH scale identification data. Respondents will
evaluate areas of self-management (health issues of the illness, psychosocial area) in 12 items using an 8-point Likert scale. The
higher the value, the better (more effective) self-management of the person with a chronic illness. The research sample will
comprise of 30 people with each selected chronic illness. The research will be organised and conducted according to the current
ethical requirements. Reliability of the tool will be tested on internal consistency using Cronbach’s alpha. The data will be
processed using descriptive and comparative statistics. The results of the research will be compared with the results of other pilot
studies carried out in other European countries of The European Network of Nursing in Higher Education (ENNE), presented at
conferences and published in scientific journals.
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Kvalita života v kontextu hodnocení selfmanagementu u osob s chronickým
onemocněním.

Mikšová

Zdeňka

Název: Kvalita života v kontextu hodnocení self-managementu u osob s chronickým onemocněním. Název anglicky: Quality of life in
the context assessment of self-management for people with chronic illness. Anotace projektu (max. 4000): Chronická onemocnění v
České republice mají stále narůstající tendenci. Prevalence i incidence většiny chronických onemocnění narůstá s přibývajícím věkem
a velká část těchto osob se cítí být výrazně omezena v běžných každodenních činnostech (ÚZIS, 2011, s. 204 - 205). Tímto dochází k
snížení kvality života chronicky nemocných. V ošetřovatelství se kvalita života vnímá především jako subjektivní fenomén, která
vychází z vymezení kvality jako výsledku subjektivního vnímání. Kvalita života v ošetřovatelství je chápána jako percepce, vnímání, což
je nejčastější definice vytvořená pracovní skupinou WHOQOL v roce 1995 (Gurková, 2011). Kvalita života souvisí s pojmem selfmanagement, který je definován jako schopnost osoby s chronickým onemocněním řídit příznaky a následky onemocnění, zahrnující
léčbu, fyzikální a sociální aspekty a změnu životního stylu (Barlow et al., p. 177 – 178, 2002). Role osoby s chronickým onemocněním
v rámci sebepéče spočívá v řízení zdravotních aspektů nemoci, řízení životních rolí souvisejících se změnami způsobenými chorobou
(např. pracovní neschopnost), řízení psychologických následků chronického onemocnění (Corbin a Strauss, 1988; Pe ñarrieta-de
Córdova et al., 2014, p. 34). Zásady self-managementu definují důležitost partnerství mezi pacientem a zdravotnickým profesionálem.
Pozitivní či negativní vztah může ovlivnit self-management a nakonec vývoj zdravotního stavu osoby s chronickým onemocněním
(Battersby et al., 2003, p. 43,). Mnohé studie ukazují, že pacienti, kteří pracují na vytvoření partnerství se zdravotnickým pracovníkem,
se těší lepšímu zdraví a jsou více spokojení se službami, které dostávají (Battersby et al., 2003, p. 51). Výzkumy v oblasti sebepéče
(self-managementu) za použití Partners in Health (PIH) škály u chronicky nemocných se zabývalo několik studií (Battersby et al.,
2003, Petkov et al., 2010, Peñarrieta-de Córdova et al., 2014, Chan et al., 2014). P ředkládaný projekt se zaměřuje na kvalitu života v
kontextu hodnocení self-managementu u osob s chronickým onemocněním za využití PIH škály. Představuje pilotní šetření s
následnou komparací dat na mezinárodní úrovni. Výsledky pilotního šetření budou využity v rámci mezinárodního výzkumu
realizovaného v 5 zemích Evropské unie – Finsku, Velké Británii, Chorvatsku, Maďarsku a Nizozemí. Šetření bude zaměřeno na
validizaci měřícího nástroje PIH škály (Battersby et al., 2003, s. 41 – 52) k posouzení self-managementu u osob s vybraným
chronickým onemocněním. Po získání licence od autorů PIH škály a lingvistické a obsahové validizaci bude sestaven formulář
záznamu v české verzi. Záznamový formulář bude obsahovat PIH škálu a identifikační údaje. Respondenti budou hodnotit oblasti self
managementu (zdravotní aspekty nemoci a psychosociální sféru) ve 12 položkách s využitím Likertovy škály se stupnicí od 0 do 8.
Čím vyšší hodnota, tím je lepší (efektivnější) self-management osoby s chronickým onemocněním. Výzkumný vzorek předpokládá 30
osob u každého vybraného chronického onemocnění. Šetření bude organizováno a realizováno s respektováním požadavků etiky
výzkumu. Reliabilitu nástroje určí vnitřní konzistence s použitím Cronbachovy alfy. Data budou zpracována popisnou a komparativní
statistikou. Výsledky výzkumu budou komparovány se závěry pilotáží dalších evropských států v rámci skupiny The European Network
of Nursing in Higher Education (ENNE), prezentovány na konferencích a publikovány ve vědeckých periodikách.
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Studium molekulárních mechanizmů účinku
cytokininů a dalších růstových regulátorů

Strnad

Miroslav

Cílem tohoto projektu je studium molekulárních mechanismů účinku cytokininů a dalších růstových regulátorů. Předpokládáme
syntetizovat zejména nové sloučeniny na bázi fytohormonů, které budeme testovat na jejich schopnosti interakce s klíčovými proteiny
buněčného cyklu a dělení, včetně proteinů/genů, které tyto procesy regulují. Zároveň bude testována toxicita, vliv na buněčný cyklus a
apoptózu a molekulární mechanismy účinků těchto látek v buněčném cyklu rostlinných a živočišných buněk. Budeme vyvíjet i metody
analýzy fytohormonálních látek a stanovovat fytohormony v rostlinách. Vybrané látky budou napřed patentovány a poté publikovány.
Patentování bude vyhrazena nejvýznamnější aktivita v rámci projektu.

Aim of this project is to study molecular mode of action of cytokinins and other growth regulators. We propose to synthetize new
phytohormone derivatives, which will be tested for specific mode of action mainly directed toward cell cycle and apoptoses on
cancer cells including proteins/genes involved in these regulations. Simultaneously, toxicity of these compounds will be assayed
and mechanisms of the compounds in cell cycle of normal and cancer cells will be studied. We propose to develop new
technologies for phytohormone analyses. We would like to estimate endogenous platn hormones by these new technologies. The
selected compounds will be patented and published. Patenting will be main part of our activity in this project.

Lenka

Podstatou projektu je posouzení strachu u dospělých hospitalizovaných pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě (CMP). Cílem
je vytvoření souboru oblastí strachu, jeho projevů a konkrétních příčin u pacientů po CMP na základě jejich osobních prožitků a
zkušeností a také na základě názorů všeobecných sester, které poskytují péči této skupině pacientů. Výsledky výzkumného šetření
budou sloužit jako základ pro tvorbu obsahu domén a položek nového měřícího nástroje pro ošetřovatelské posouzení strachu u
pacientů po CMP všeobecnými sestrami. Takový nástroj je nezbytný pro relevantní databázi signifikantních informací o projevech a
příčinách strachu pacienta po CMP. Etické aspekty tohoto výzkumného šetření budou posouzeny Etickou komisí Fakulty
zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a vyžádáno její souhlasné stanovisko s jeho realizací. Výběr vzorků bude
záměrný dle stanovených kritérií. Data budou získána užitím kvalitativní výzkumné metody focus group. Její podstatou je skupinový
rozhovor, který umožňuje získat údaje o jedinečných subjektivních prožitcích jedinců nejen pomocí otázek moderátora, ale i díky
skupinové dynamice. Ta podporuje vzájemné stimulování členů skupiny k diskuzi a odpovědím na položené otázky, včetně jejich
komentářů. Získaná data budou členy výzkumného týmu analyzována a interpretována tak, aby byly vytvořeny okruhy příčin a projevů
strachu u hospitalizovaných pacientů po CMP. Vymezené oblasti budou využity pro tvorbu osnovy senzitivního měřícího nástroje pro
posouzení emocionálního stavu hospitalizovaného pacienta po CMP. Takový nástroj v současnosti nemá všeobecná sestra k
dispozici. Přes to, že je nezbytný pro efektivní a individualizovaný plán ošetřovatelských intervencí pro zvládání zátěže a podporu
adaptace a resilience v průběhu hospitalizace a před propuštěním pacienta z nemocnice.

The aim of the project is to assess fear in adult inpatients after a stroke. The goal is to create a group of areas of fear, its symptoms
and concrete causes in patients after stroke based on their personal experience and on the view of general nurses providing care for
this group of patients. The research results will be the basis for the creation of content in domains and items of a new measurement
tool for nurses to assess fear in patients after stroke. This tool is necessary for a relevant database of significant information about
the causes and manifestations of fear in patient after stroke. Ethical aspects of the research will be evaluated by and the research
will be conducted after the approval of the Ethical Committee of the Faculty of Health Sciences, Palacký University in Olomouc.
Purpose sampling will be carried out following set criteria. The data will be gathered using a qualitative research method of a focus
group. The principle lies in a group interview, which makes it possible to acquire information about unique, subjective perceptions
not only through questions asked by the moderator, but also thanks to the group dynamics. This mutual encouragement helps to
promote discussion, answers to questions and elicits comments. The acquired data will be analysed and interpreted by the team
members and groups of causes and manifestations of fear amongst patients with stroke will be created. The defined areas will be
than used to build axes of a sensitive measurement tool to assess emotional condition of a patient hospitalised after a stroke. There
no such tool available to nurses yet, despite the fact that it is necessary for an effective and individualised nursing plan of
interventions to cope with stress. It will also be used to support adaptation and resilience throughout hospitalisation and before the
patient is discharged from hospital.

Pavel

Chronická renální insuficience je celosvětově závažný zdravotní problém, vyžadující intenzivní dispenzarizaci pacienta. U části
nemocných dojde v průběhu života k selhání renálních funkcí a nutnosti zahájení pravidelné hemodialyzační léčby. Tato léčba je
finančně náročná, přináší řadu různých komplikací a často pacienta vyřadí z plného pracovního života. Založení a udržení kvalitního
dialyzačního přístupu je problematické. Je spojeno s opakovanými výkony vzhledem k infekcím, stenózám a trombotickým uzávěrům.
Za zlatý standard při zakládání primárního hemodialyzačního přístupu je považováno využití autologní AV fistuly (AVF). Pro určité
pacienty, kteří mají vyčerpané podkožní řečiště nebo již selhanou dříve založenou AVF, je dalším řešením založení arteriovenózního
graftu (AVG) nebo zavedení permanentního dialyzačního katetru. Permanentní katetr mívá velké procento infekčních komplikací a
bývá ponechán jako terciální možnost dialyzačního přístupu. AVG je polytetrafluorethylenová protéza umístěná mezi arteriální a žilní
řečiště. Mezi výhody AVG patří krátký maturační čas a variabilita uložení ve srovnání s AVF. K hlavním nevýhodám AVG patří infekce,
steal syndrom a především časté trombotické uzávěry. Uzávěry AVG vznikají v 60-90% jako důsledek stenózy venózní anastomózy
nebo stenózy ve výtokovém traktu na podkladě myointimální hyperplazie. Na jejich vzniku se podílí materiální a velikostní nepoměr
mezi cévní protézou a žilou. Primární průchodnost AVG se pohybuje v 58% po 6 měsících a 33% po 18 měsících. Sekundární
průchodnost dosahuje 50% po 24 měsících. Obecně výsledky udávané ve studiích z Evropy jsou horší ve srovnání s USA. K tomuto
vede rozdílný přístup k indikacím k AVG. AVG bývá v USA často indikován jako primární přístup, proto pacienti jsou relativně mladší a
s nižším množstvím komorbidit. V České republice je založení AVG indikováno pouze u pacientů s vyčerpaným podkožním žilním
řečištěm. Tito pacienti jsou již při zakládání AVG starší a komplikovanější. Proto je nutné kvalitním založením AVG a správným
monitoringem zlepšit celkové výsledky AVG a tímto zkvalitnit hemodialýzu. Naše pracoviště se problematikou AVG dlouhodobě
zabývá, v současnosti byl uzavřen projekt zaměřený na sledování infekce AVG.

Chronic renal insufficiency is an important global health problem that involves intensive patient follow-up. During their lifetime, some
patients will suffer from kidney failure and will be in need of renal replacement therapy (hemodialysis). This therapy is accompanied
by many complications, it is also expensive and many patients are thereafter often excluded from their working lives. It is
problematic to create and preserve reliable dialysis access. When it has been established, there are still many recurring
interventions caused by infections, stenosis and thrombotic obliterations. The use of autologous arteriovenous fistula (AVF), when
establishing primary hemodialysis access, is considered to be the golden standard. The constitution of arteriovenous graft (AVG) or
permanent dialysis catheter are other therapeutic possibilities for patients whose AVF therapy failed, or for those with already
exhausted subcutaneous venous bloodstream. The use of permanent dialysis catheter is left as the third option of hemodialysis
access establishment because of many infectious complications. AVG is polytetraflourethylene prosthesis which is placed between
arterial and venous bloodstream. Short maturation time and variability of possible placing (in comparison with AVF) are the main
advantages of AVG. Infections, steal syndrome and especially frequent thrombotic closures are main disadvantages of AVG
therapy. AVG closure is in 60-90% caused by the stenosis of venous anastomosis or stenosis in outflow tract caused by myointimal
hyperplasia. Disproportion between material and size of vascular prosthesis and the vein contributes to the formation of stenosis
mentioned above. Primary patency rate of AVG is 58% in 6 months and 33% in 18 months respectively. Secondary patency rate
comes up to 50% in 24 months. Results presented by clinical trials are generally worse in Europe than in the USA. This is caused
by different approach when indicating the AVG. In the USA, the AVG is often indicated as the primary access and so the patients
are younger and with lower proportion of concomitant diseases. In the Czech Republic, the AVG establishment is indicated only in
patients with exhausted subcutaneous venous bloodstream. Consequently, these patients are, in the time of AVG constitution, older
and exhibit more complications. Precise AVG establishment and monitoring are essential to improving overall AVG results and
hemodialysis. Our working center has been dealing with the AVG issue for a long time and has recently managed to conclude a
project concerning the monitoring of AVG infections.

Richard

Endolymfatický vak je výběžek membranózního labyrintu vnitřního ucha ležící v duplikatuře dury zadní jamy lební, který hraje
významnou roli v homeostáze endolymfy. Přes jeho známou spojitost s hojně rozšířenou diagnózou Méni èrské nemoci bylo
publikováno jenom málo prací věnujících se této struktuře. Je to způsobeno jeho obtížnou chirurgickou přístupností v důsledku
anatomické variability jeho umístnění (u časti pacientů i za jinými vitálními strukturami). Moderní, zejména imunohistochemické a
elektrofyziologické metody, vyvinuté v posledních letech, nám umožňují lepší pochopení molekulárního mechanizmu homeostázy
vnitřního ucha. Při řízení transportu součástí endolymfy přes stěnu endolymfatického vaku hrají důležitou roli makrofágy, které po
fagocytóze degradují makromolekulární komplexy na menší molekuly. Podobně B a T lymfocyty se podílí na zánětlivé či imunitní
reakci ovlivňující permeabilitu stěny endolymfatického vaku. Méni èrská nemoc je chronickým stavem bez p řesně známé
etiopatogeneze, její terapie je tudíž jen symptomatická. U pacientů s úpornými příznaky, výrazně ovlivňujícími kvalitu života a
nereagujícími na konzervativní léčbu, je indikována chirurgická intervence. Méně radikální intratympanická aplikace ototoxických léků
má nízkou úspěšnost. Nejinvazivnější způsoby léčby představují níže uvedené operační výkony na postiženém vestibulárním aparátu:
1. cílené přerušení vestibulárních nervů, vyžadující otevření zadní jámy lební. 2. labyrintektomie, vedoucí k nevratnému poškození
rovnovážné funkce s peroperačním rizikem ztráty sluchu. 3. dekomprese endolymfatického vaku. Dekomprese je nejméně radikální
výkon podobný běžně prováděné mastoidektomii, od níž se však liší obnažením tvrdé pleny zadní jámy lební v omezeném rozsahu.
Metaanalýza z roku 2014 ukazuje dobrý efekt tohoto zákroku v léčbě vertiga u pacientů s Méni èrskou nemocí. Udávaná úsp ěšnost
této operace se však pohybuje ve velkém rozsahu 60-90 %. Zatím nebyla publikována žádná práce, detailně popisující chirurgickou
anatomii tohoto útvaru z transmastoidálního přístupu a jeho variabilitu na čerstvých kadaverech. Dosud publikované práce používaly
ve formalinu fixované kadaverosní spánkové kosti. My se však domníváme, že měření vzdáleností na fixovaných temporálních kostech
nemusí zcela odpovídat realitě, protože membranózní struktury jako endolymfatický vak mohou změnit svoji velikost a polohu. Na 20
čerstvých temporálních kostí se zachovanou durou zadní jámy po mastoidektomii a identifikaci endolymfatického vaku změříme
vzdálenosti vaku od definovaných anatomických struktur, makroskopickou velikost vaku a délku duktu od výstupu z temporální kosti.
Dále nás bude zajímat, do jaké míry je vak překryt zadním semicirkulárním kanálkem či esovitým splavem a zda jsou mezi parametry
vaků stranové rozdíly. V 3/2015 plánujeme zahájit odběry biologického materiálů, zahájení preparace a zahájení histologického
zpracování. Koncem studie plánujeme zhodnotit výsledky, připravit závěrečnou zprávu a připravit publikace.

Endolymphatic sac is a terminal dilatation of the labyrinth of the inner ear, lying in the dural duplication of the posterior cranial fossa.
It plays a crucial role in the homeostasis of endolymph. Despite its known association with a wide-spread Ménière’s disease, only
very few papers have been published on this topic so far. The anatomical variability of its location (in some patients even behind
vital structures) is likely responsible for its difficult accessibility during surgery. Modern, particularly immunohistochemical and
electrophysiological methods developed in recent years, allow us to shed more light on the molecular mechanism of the inner ear
homeostasis. The transportation of endolymphatic particles is controlled by macrophages, which allow degradation of
macromolecular complexes to particles after their phagocytosis. Similarly, B and T lymphocytes are involved in the inflammatory or
immune reaction affecting the permeability of the wall endolymphatic sac. Ménière’s disease is a chronic condition with unknown
etiopathogenesis. The therapy remains, therefore, only symptomatic. A surgical intervention is reserved for patients with intractable
symptoms, significantly affecting their quality of life and not responding to conservative treatment. The least radical intratympanic
application ototoxic drugs has lowest success rate. More invasive treatments include following surgeries: 1. vestibular neurectomy,
requiring posterior fossa craniotomy. 2. labyrinthectomy, leading to irreversible damage to the inner ear function with perioperative
risk of permanent hearing loss. 3. endolymphatic sac decompression. The decompression is the least radical surgery resembling
commonly performed mastoidectomy with additional, however, limited exposure of the posterior cranial fossa. A 2014 metaanalysis showed good effect of this intervention in the vertigo control in Ménière’s patients. The reported success rate, however,
varies widely from 60 to 90 %. Up to now, only very few publications describing detailed surgical anatomy of the endolymphatic sac
from transmastoid approach, has been published. Hitherto, the published papers used cadaveric temporal bones fixed in
formaldehyde. We believe that dimensions and distances measured on fixed temporal bones do not necessarily reflect reality
because membranous structures such as endolymphatic sac change their sizes and positions. On 20 fresh temporal bones with
preserved posterior cranial fossa dura, mastoidectomy with identification of endolymphatic sac will be performed. Afterwards the
distances from the sac to other defined anatomical structures (sigmoid sinus, facial nerve canal, short process of incus),
macroscopic size of the endolymphatic sac and length of the endolymphatic duct from the output of the temporal bone will be
measured. Furthermore, we will be interested in variability of the sac location with focus on surgical accessibility, i.e. localization
behind posterior semicircular canal or behind sigmoid sinus. In March 2015, we plan to commence collection of biological
materials, launch preparations and consequent histological processing. At the end of the study, we will evaluate the results, prepare
a final report and prepare publications.

Aleš

Nanomateriály na bázi ušlechtilých kovů a jejich sloučenin pro biologické, katalytické a analytické aplikace je zaměřen na výzkum a
vývoj v oblasti syntézy, charakterizace a aplikace nanočástic ušlechtilých kovů (měď, stříbro a zlato) a jejich sloučenin a platinových
kovů (zejména platina, paladium, ruthenium a rhodium), které vykazují zajímavé a unikátní fyzikálně chemické a biologické vlastnosti.
Cílem navrhovaného projektu je výzkum v oblasti vývoje a optimalizace metod syntézy nanočástic a nanomateriálů na bázi uvedených
kovů a jejich sloučenin, jejich komplexní a podrobná charakterizace (částicové charakteristiky, stabilita, optické, elektrické a
magnetické vlastnosti), a zejména pak studium jejich chemické aktivity využitelné v katalýze či detekci chemických látek a rovněž
biologické aktivity využitelné v biomedicínských aplikacích. V oblasti katalytických aplikací bude výzkum a vývoj zaměřen zejména na
syntézu a vývoj vysoce katalyticky efektivních nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin aplikovatelných např. pro environmentální
technologie (např. redox reakce a likvidace polutantů ve vodách), anebo v oblasti průmyslové chemie v řadě chemických procesů
(výroba etylenoxidu, Fisher-Tropschova syntéza) či v oblasti technologií pro energetiku (reformace CO2 na methanol, vysoce aktivní
elektrody pro palivové články). V rámci projektu bude dále rozvíjena oblast využití uvedených nanomateriálů ve vývoji nových vysoce
citlivých analytických metod, která je aplikačně velice zajímavá a perspektivní. Typickým příkladem, který je zároveň jednou z
plánovaných aktivit navrhovaného projektu, je využití povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie, která umožňuje vysoce citlivou a
specifickou detekci vybraných molekul, často velmi zajímavých z biomedicínského hlediska. Dalším tématem navrhovaného projektu
je výzkum a vývoj v oblasti syntézy nanomateriálů na bázi biologicky aktivních kovů a jejich sloučenin a výzkum jejich biologické
aktivity z hlediska využitelnosti těchto materiálů v oblasti biomedicínských aplikací (antibakteriální, antifungální, protizánětlivé i další
účinky). Takové materiály mohou najít uplatnění např. ve stomatologii ve formě zubních výplní či v orthopedii pro antibakteriální úpravu
kostních tmelů a ortopedických kloubních náhrad. Tento projekt navazuje na interní grantové projekty Univerzity Palackého v Olomouci
úspěšně řešené naší skupinou v minulých letech a majících zajímavé výstupy jak v oblasti základního, tak i aplikovaného výzkumu.

Project entitled Nanomaterials based on noble metals and their compounds for biological, catalytical and analytical applications is
focused on research and development of synthesis, characterization, and practical applications of nanoparticles of noble metals
(copper, silver, and gold) and their compounds as well as platinum-group metals (platinum, palladium, ruthenium, and rhodium)
showing interesting and unique physico-chemical and biological properties. The goals of the proposed project involve research in
the field of development and optimization of synthetic methods of nanoparticles and nanomaterials based on noble metals and their
compounds, their complex and detailed characterization (particle characteristics, stability, optical, electric, and magnetic properties)
and, in particular, study of their chemical activity usable in catalysis or in detection of chemical compounds as well as biological
activity applicable in biomedical applications. Research and development in the field of catalytic activity will be focused on the
synthesis and development of nanomaterials based on metals and their compounds with high catalytic efficiency applicable in
environmental technologies (redox reactions and elimination of pollutants in water) or in chemical industry in various chemical
processes (ethylenoxide production, Fisher-Tropsch synthesis) as well as in the technologies of power storing (e.g., CO2-tomethanol reformation, highly active electrodes for fuel cells). Within the scope of the project, the synthesized nanomaterials will be
used for development of innovative and highly sensitive analytical methods which are found very interesting and perspective. A
typical example, which is currently one of the planned research activities of the project, involves a surface-enhanced Raman
spectroscopy, which allows highly sensitive and specific detection of selected molecules, often very interesting from a biomedical
viewpoint. In addition, the project is also focused on the synthesis and development of nanomaterials based on biologically active
metals and their compounds and study of their biological activity, thus promising in the biomedical applications (antibacterial,
antifungal, anti-inflammation properties). Such nanomaterials can be applied in dentistry for dental fillers or in orthopedics for
antibacterial modification of bone cement and orthopaedic implants. This project follows the internal grant projects of the Palacky
University in Olomouc successfully solved by our group in the recent years and having interesting outcomes in both basic and
applied research.
The project is called School climate and its influence prevention methodologist and social primary school teachers. The project
includes three important factors, which will more closely. This is the school climate, issues of risk behavior and social pedagogy.
We will focus on the climate of the whole school, also risky behavior with an emphasis on solving this issue school prevention
methodologist. In the field of social pedagogy deal of the profession at primary school. We believe that social educator considerably
contributes to climate change and taking action in the event of risk behavior in elementary school as well as school prevention. The
project will take place in primary schools, and the first and second instance. Research realize in two parts. In the first part, we
measure climate for individual schools and the results assemble semi-structured interviews to be held with school prevention
methodologist, social educator, school psychologist and director of the school. Research will be conducted only on those primary
schools where social educator works. The survey will take place in the Slovak Republic, where social pedagogy developed than in
the Czech Republic, so we want to compare the situation. The main goals of our project are - to realize an inquiry into the school
climate, engage professional staff of primary schools (school prevention, school psychologist), and executives (director of
elementary school) in the research, describe ways to address risky behavior on the part of the aforementioned professionals ,
define the job description of social pedagogy and its (un) desirability in elementary school, compare legislation in the field of social
pedagogy in the Czech and Slovak Republics, compare social pedagogy in the Czech and Slovak Republics.
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Posouzení strachu u hospitalizovaných pacientů
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Venózní anastomóza arteriovenózního graftu –
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Klima školy a jeho ovlivnění metodikem
prevence a sociálním pedagogem na základní
škole

Blaštíková

Lucie

Projekt nese název Klima školy a jeho ovlivnění metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole. Součástí projektu
jsou tři důležití činitelé, kterými se budeme hlouběji zabývat. Jedná se o školní klima, problematiku rizikového chování a sociální
pedagogiku. Zaměříme se na klima celé školy, také rizikové chování s důrazem na řešení této problematiky školním metodikem
prevence. V oblasti sociální pedagogiky se zabýváme profesí sociálního pedagoga na základní škole. Jsme toho názoru, že sociální
pedagog se značně podílí na klimatu a realizuje opatření při výskytu rizikového chování na základní škole, stejně jako školní metodik
prevence. Projekt bude probíhat na základních školách, a to na prvním i druhém stupni. Výzkum zrealizujeme ve dvou částech. V
první části změříme klima na jednotlivých školách a na základě výsledků sestavíme polostrukturované rozhovory, které se uskuteční
se školním metodikem prevence, sociálním pedagogem, školním psychologem i ředitelem školy. Výzkum bude probíhat pouze na
těch základních školách, kde pracuje sociální pedagog. Výzkumné šetření se uskuteční také na Slovensku, kde je sociální
pedagogika rozvinutější než v České republice, a tak chceme situaci porovnat. Mezi hlavní cíle našeho projektu patří - realizovat
šetření v oblasti klimatu školy, zapojit odborné pracovníky základních škol (školní metodik prevence, školní psycholog) a vedoucí
pracovníky (ředitel základní školy) do výzkumného šetření, popsat způsoby řešení rizikového chování ze strany výše uváděných
odborných pracovníků, definovat náplň práce sociálního pedagoga a jeho (ne)potřebnost na základní škole, srovnat legislativu v
oblasti sociální pedagogiky v České republice a na Slovensku, srovnat sociální pedagogiku v České republice a na Slovensku.
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Románské jazyky a literatury v kontaktu,
kontextu a kontrastu

Zajícová

Lenka

Jedná se o rámcový dvouletý projekt, který zastřešuje aktuální badatelské záměry části členů a studentů katedry romanistiky.
Společný jmenovatel těchto vědeckých záměrů je dán názvem a bude spočívat v řešení následujících dílčích projektů: Románské
jazyky: Imigrantské jazyky v Latinské Americe: Srovnání jazykové situace a jazyka u české komunity v Paraguayi a italské komunity v
Brazílii; Jazyková feminizace v krajinách Maghrebu; Porovnání jazyka francouzských lifestylových časopisů pro ženy a pro muže;
Konceptuální motivovanost a traduktologické strategie v české, španělské a anglické frazeologii; Románské literatury: Přístupy k
italské literatuře v České republice; Středomořské itineráře v Dekameronu; Nové pohledy na Carla Michelstaedtera.

This is a framework two-year project, which covers current research projects of part of the members and students of the Department
of Romance Studies. The common denominator of these research projects is given by the title of the project and it will consist of the
following sub-projects: Romance languages: Immigrant languages in Latin America: A comparison of the language situation and
language among the Czech community in Paraguay and the Italian community in Brazil; Language feminization in the countries of
the Maghreb; Comparison of French language lifestyle magazines for women and for men; Conceptual motivation and translation
strategies in Czech, Spanish and English phraseology; Romance Literatures: Approaches to Italian literature in the Czech Republic;
Mediterranean itineraries in the Decameron; New insights into Carl Michelstaedter.

Pavel

SEPTIN 9 je protein, který se fyziologicky uplatňuje během cytokineze a zároveň plní úlohu nádorového supresoru. Bylo prokázáno, že
hypermetylace v úseku V2 genu pro SEPTIN 9 může být použita jako biomarker pro detekci všech stádií kolorektálního karcinomu.
Vlivem hypermetylace dochází k inhibici exprese genu. Následkem je nekontrolovaný růst a dělení buněk (nádorové bujení). Bylo
prokázáno, že diabetes mellitus 1.a 2. typu jsou rizikovým faktorem pro vznik kolorektálního karcinomu. Nádorová progrese je zde
mnohem rychlejší a mortalita spojená s nádorovým procesem je zvýšená. Předpokládá se, že vyšší hladiny inzulínu a volného IGF-1
stimulují proliferaci buněk a tím zvyšují pravděpodobnost jejich transformace v nádorové buňky. Cílem studie SEPTIN 9 je porovnání
výsledků testu u pacientů s diabetes mellitus typ 2 a pacientů bez diabetu. Pacienti budou na základě koloskopických nálezů
rozděleni do skupin (pacienti s diabetes mellitus typ 2/pacienti bez diabetes) bez nálezu, (pacienti s diabetes mellitus typ 2/pacienti
bez diabetes) s nálezem adenonu a (pacienti s diabetes mellitus typ 2/pacienti bez diabetes) s nálezem karcinomu. Na základě
výsledků se pokusíme stanovit specifičnost a senzitivitu tohoto testu v závislosti na přítomnosti diabetu mellitu.

Septin 9 is a protein which is physiologically applied during cytokinesis and also fulfills the role of tumor suppressor. It was
demonstrated that hypermethylation in section V2 gene Septin 9 can be used as a biomarker for detection of all stages of colorectal
cancer. Due hypermethylation to inhibit gene expression. The result is uncontrolled cell growth and division (tumor growth).
Diabetes mellitus 1st and 2nd type are a risk factor for colorectal cancer. Tumor progression is much faster and mortality
associated with cancer process is increased. It is believed that higher levels of insulin and free IGF-1 stimulates proliferation of cells
and thus increase the likelihood of their transformation into tumor cells. The study of Septin 9 is a comparison of test results in
patients with Type 2 diabetes mellitus and in patients without diabetes. Patients will be based on the findings koloskopických
divided into groups (patients with diabetes mellitus type 2 / patients without diabetes) without finding (patients with diabetes mellitus
type 2 / patients without diabetes) with finding a adenonu (patients with diabetes mellitus type 2 / patients without diabetes) with the
presence of cancer. Based on the results we will try to determine the specificity and sensitivity of this test, depending on the
presence of diabetes mellitus. max. počet znaků 4000

Petr

Proteiny Bcl-2 rodiny patří mezi nejdůležitější regulátory apoptózy. Na základě znalosti funkce a struktury Bcl-2 proteinů byla
syntetizována řada nízkomolekulárních látek, které funkčně napodobují pro-apoptotické Bcl-2 proteiny ze skupiny obsahujících pouze
BH3 doménu. Tato tzv. BH3 mimetika se vážou na BH3 vazebné místo Bcl-2, což vede jednak k přímému apoptotickému účinku,
jednak k senzitizaci na širokou paletu protinádorových látek. ABT-737 a ABT-263 patří mezi vysoce specifická a vysoce účinná BH3
mimetika vhodná pro léčbu nádorů. Struktura těchto látek nicméně naznačuje, že by jejich účinky mohly být sníženy lékovými
transportéry, zejména ABCB1 a ABCG2. Navrhovaný projekt se zabývá studiem vlivu exprese ABC transportérů (ABCB1 a ABCG2) na
pro-apoptotickou účinnost ABT-737 a ABT-263 u leukemických buněk in vitro. Na modelové linii Bcr-Abl pozitivních buněk bude
zkoumán kvantitativní vztah mezi expresí lékových transportérů (ABCB1 nebo ABCG2), intracelulární koncentrací použitého BH3
mimetika (ABT-737 nebo ABT-263) a jejich anti-proliferačním účinkem. Ke studiu budou využity subklony rezistentních K562 buněk s
různou expresí ABCB1 nebo ABCG2. Změny v intracelulární koncentraci ABT-737 a ABT-263 budou měřeny přímou metodou, jež
využívá jednokrokové extrakce buněk, které jsou centrifugovány přes vrstvu silikonového oleje do extrakční směsi s následnou
kvantifikací pomocí LC/MS/MS. Pro posouzení citlivosti buněk exprimujících určitou hladinu jednoho z lékových transportérů k ABT737 nebo ABT-263 budou používány standardní cytotoxické testy.

Bcl-2 family proteins represent the most important regulators of apoptosis. A number of low molecular weight compounds was
synthesised based on the knowledge of structure and function of Bcl-2 proteins. These compounds functionally mimic pro-apoptotic
Bcl-2 proteins that contain only the BH3 domain. These so called BH3 mimetics bind to the BH3 binding pocket of Bcl-2, which
either results in apoptosis induction or may sensitise cells to a broad spectrum of anticancer drugs. ABT-737 and ABT-263 are
highly specific and efficient BH3 mimetics suitable for the cancer treatment. Nevertheless, the molecular structures of these
compounds suggests that their effects might be compromised by drug transporters, namely ABCB1 and ABCG2. The proposed
project deals with the study of the effect of ABC transporter expression on pro-apoptotic efficiency of ABT-737 and ABT-263 in
leukemia cells in vitro. Quantitative relationship among expression level of drug transporter (ABCB1 or ABCG2), intracellular level of
BH3 mimetic used (ABT-737 or ABT-263), and their anti-proliferative effects will be studied in the model Bcr-Abl positive cell line.
Subclones of resistant K562 cells with various expression levels of ABCB1 or ABCG2 will be used in this study. Changes in
intracellular levels of ABT-737 and ABT-263 will be determined in cell extracts after their separation from the growth medium by
centrifugation through a layer of silicone oil with a subsequent HPL/MS/MS quantification. Standard cytotoxicity assays will be used
to evaluate the sensitivity of cells expressing a certain level of either ABC transporter to ABT-737 or ABT-263.
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Objektivizace efektu kognitivní terapie s
využitím virtuální reality

Únava a riziko zranění předního zkříženého
vazu (ACL) u hráčů a hráček dorostenecké
kategorie

Etika kopírování: sociologický výzkum

SPOLEČNOST V HISTORICKÉM VÝVOJI OD
STŘEDOVĚKU PO MODERNÍ VĚK

Výjimky ze zásady Nemo plus iuris ad alienum
transferre potest quam ipse habet v české
úpravě věcného práva – analýza platného
právního stavu v komparativním srovnání a
návrhy na její zlepšení

Szmeková

Lehnert

Zahrádka

Prchal Pavlíčková

Zajíc

Role komunálních elit v politickém,
hospodářském a kulturním vývoji tří moravských
Kovaříková
měst od 60. let 19. století do vypuknutí první
světové války.

Molekulární cíle a léčiva

Hodnocení posturální stability jako základního
faktoru pro prevenci pádů

Džubák

Janura

Lucie

V posledních letech význam virtuální reality poměrně značně narůstá. Využití virtuální reality v léčebné rehabilitaci je jednou z
nejnovějších oblastí, kde se s touto technologií setkáváme a kde si našla i mnohá uplatnění. Donedávna byly manuální techniky
považovány za nenahraditelný prostředek fyzioterapeuta, dnes jim roboticky asistované terapie směle konkurují a výrazně usnadňují
práci s pacienty s různými typy postižení. Význam robotiky je založen na plasticitě centrálního nervového systému a na neustále
narůstajícím počtu pacientů po cévní mozkové příhodě. S nárůstem počtu pacientů zároveň narůstá i celkový objem financí nutných
pro léčbu velkého množství doživotně postižených pacientů. Robotické systémy nabízejí možný rehabilitační i vzdělávací prostředek,
který může zlepšit výsledky konvenční terapie. Jednak je to dáno možným dřívějším a intenzivnějším přístupem této specifické terapie
přímo na lůžku pacienta, možnostmi využití virtuálního zobrazení aktivované horní končetiny a tím i namotivování pacienta k aktivní
činnosti a zlepšování funkčního stavu. V rehabilitaci pacientů se používá široká škála zařízení a přístrojů, které lze využít k vytvoření
virtuálního prostředí s různými schopnostmi a účely. Výrazným benefitem virtuální reality je zpětná vazba fungující horní končetiny ve
virtuálním prostředí, která působí stimulačně na mozková centra díky plasticitě CNS. Toto je umožněno vyvoláním potřeby interakce
mezi pacientem a prostředím a snahou o dosažení určitého, byť zprostředkovaného, cíle. Lze tedy říct, že roboticky asistovaná terapie
horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě vykazuje lepší výsledky. Tyto aspekty byly potvrzeny i klinickým a
biomechanickým vyšetřením v mnoha studiích. Mezi další výhody robotické terapie se řadí kvalitní a počítačové zpracování
pohybových parametrů, možnost kontroly většího počtu pacientů jedním terapeutem, přesné vedení pohybů bez synkinéz či stimulace
zdravé končetiny jako náhradního mechanismu pohybu a možnost audiovizuálního feedbacku. V neposlední řadě je to možnost
provádět terapii v mnohem vyšších a přesnějších dávkách než tomu bylo u klasické manuální terapie. Mezi limity této formy terapie
řadíme komplikace CMP jako je například spasticita a mimovolní pohyby, které výrazně znesnadňují až znemožňují tuto formu
terapie. Mezi nevýhody pak dozajista patří ztráta osobního přístupu terapeut-pacient, ztráta kontroly terapeutem a také vyšší náklady
na pořízení robotických systémů. Tyto počáteční náklady by však mohly snížit výsledný objem peněz nutných pro léčbu. Robotická
terapie stejně jako i manuální terapie má bezesporu pozitivní vliv na motoriku horní končetiny. Nejlepších výsledků je dosahováno v
kombinaci robotická – klasická terapie, což můžeme přisuzovat tomu, že robotická terapie je novým podnětem, terapeutických
stimulem, lišícím se od předešlých, do jisté míry stereotypních, terapií. Jeví se tedy jako velice vhodný doplňkový prostředek zajištující
rozmanitost rehabilitační péče pro vymanění se ze stereotypních prostředků terapie, avšak nemůže jí zcela nahradit. Výzkum robotiky
však nadále pokračuje (a pokračovat bude) zejména pod tlakem narůstajícího počtu pacientů připadajících na jednoho terapeuta s
cílem finančních a koneckonců i časových úspor. Využití virtuální reality jako nový druh neurorehabilitace, je příslibem pro zkvalitnění
tradiční péče. Je bezpochyby jedním z výhodných způsobů optimalizace účinků terapie. Atraktivní a sofistikovanou cestou poskytuje
pacientům a terapeutům další ze zpětných vazeb v průběhu léčby, zlepšuje koordinaci pohybů a orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci
pacientů a umožňuje dynamicky nastavit obtížnost terapie. Pomocí robotických přístrojů může být dosaženo četnější a intenzivnější
terapie bez důsledků únavy, současně s přesnějším naprogramováním individuálně, přesně podle potřeb pacienta.

The importance of virtual reality quite increases recently. Use of virtual reality in rehabilitation is one of the newest areas. Manual
techinques were considered an indispensable part of physiotherapy job until now. Robot-assisted therapy boldly compete with them
today and it is much easier to work with the patients with different types of disabilities as well. The importance of robotics is based
on the plasticity of the central nervous system and an increasing number of patients after stroke. The increasing number of patients
will also causes increasing total wad of money needed to treat life of affected patients. Robotic systems offer rehabilitative and
educational tool that can improve results of traditional therapy. It is due to a possible earlier and more intensive approach to
patients, using the virtual display activated upper extremity in the real time and better motivation for active movement and improving
the function. We use a wide range of equipment and machines in rehabilitation that can be used to create a virtual environment with
different abilities and purposes. Feedback is the biggest significant benefit of virtual reality that stimulates brain centers due to CNS
plasticity. This is made by doing the needs of interaction between patient - environment and efforts to achieve a goals. Lets say that
robot-assisted therapy of the upper limb in patients after stroke shows better results. It is also confirmed by clinical and
biomechanical examination in many studies. Other benefits include quality and computerized processing of motion parameter, the
possibility of monitoring a large number of patients by one physical therapist, exact movements guidance without synkinesis and
stimulation of healthy upper limb as a substitute mechanism of movement and possibility of audiovisual feedback. Another benefit
is possibility to carry out the therapy at much higher and more accurate doses instead of manual therapy. There are also some
limits of this kind of therapy. Complications such as stroke spasticity and inability to perform a movement are the most common
limits. Loss of personal approach between physical therapist and patient, loss of therapy control by physical therapist and high cost
of equipment are another disadvantages of therapy using virtual reality. However, initial costs could reduce the final wad of money
needed for treatment. Robotic therapy as well as manual therapy surly has a positive effect on upper limb motor function. Best
results are achieved in combination robotic and traditional therapy and we can say it is due to new initiative therapeutic impulse –
different from the previous stereotypical therapy. It seems to be very appropriate supplementary way how to do the rehabilitation
well, but it cannot completely replace the traditional manual therapy. However, the robotics research still continues especially under
the pressure of an increasing number of patients per one physical therapist and because to save time as well. Use of virtual reality
as a new king of neurorehabilitation promises to improve the traditional health care. It is undoubtly one of the preferred ways to
optimize the therapeutic effect. It provides to patients and to physical therapists an excellent feedback during the treatment,
improves coordination of movement and orientation in space, increases the motivation of patients and allows us to dynamically
adjust the difficulty of therapy by attractive and sophisticated way. We can achieve more frequent and more intense therapy without
consequences of fatigue together with exactly individual adjustment of the patient´s needs by using robotic devices.

Michal

Projekt navazuje na výzkumná šetření prováděná v rámci grantové soutěže IGA 2014 v rámci výzkumných priorit FTK UP. Hlavním
cílem výzkumu je stanovit vliv specifické únavy na svalovou komponentu a nervosvalovou komponentu dynamické stability kolenního
kloubu u hráčů a hráček vybraných sportovních her ve věku 16 a 18let (n=80), resp. 17 a 19let (hráči a hráčky budou měření ve dvou
po sobě následujících letech). Po podepsání „Informovaného souhlasu“ bude u hráčů a hráček posouzen vliv únavy vyvolané
absolvováním specifického únavového protokolu na svalovou a nervosvalovou komponentu dynamické stability kolenního kloubu. Za
tímto účelem bude pomocí izokinetického dynamometru (IsoMed 2000) propojeného s EMG (Myosystem Noraxon 1400A, USA)
stanoven funkční poměr síly hamstringů a kvadricepsu ve dvou úhlových rychlostech a elektromechanické zpoždění. Dále bude
posouzena úroveň reaktivní síly pomocí indexu reaktivní síly, který bude vypočten z výsledků testu výšky skoku po seskoku a svalová
tuhost, která bude stanovena pomocí testu submaximálních vertikálních skoků. K měřením skoků bude využito optické měřící zařízení
Optojump next (MicroGate, Italy). Stanoveny budou rovněž základní somatometrické charakteristiky a tělesné složení pomocí
multifrekvenční bioimpedanční metody (InBody 720). Vývojový stupeň bude stanoven metodou růstového a proporcionálního
biologického věku. Po ukončení testů absolvují probandi specifický únavový protokol pro fotbal, resp. basketbal a bezprostředně po
jeho skončení absolvují opakovaně výše uvedené motorické testy. Výsledky výzkumu přinesou rozšiřující a prohlubující informace o
změnách svalových a nervosvalových funkcí v důsledku únavy a vzhledem k věku a vývoji (16-19 let). Výsledky přispějí ke zkvalitnění
řízení tréninkového procesu, resp. tréninkových programů pro mladé hráče a hráčky a sportovce dalších sportovních odvětví,
zaměřených na prevenci zranění.

The project builds on research conducted within a grant IGA 2014 in the research priorities of FTK UP. The main goal of this
research is to determine the effect of specific fatigue on muscle component and neuromuscular component of the dynamic stability
of the knee joint in male and female players of selected team games at the age of 16 and 18years (n = 80), and 17 and 18years
(players will be measured in the years 2015 and 2016). After signing the "informed consent" the effect of fatigue induced by
completing a sport specific protocol on muscular and neuromuscular component of the dynamic stability of the knee joint will be
assessed. For this purpose, an isokinetic dynamometer (IsoMed 2000) coupled with the EMG (Myosystem Noraxon 1400, USA) will
be used to assess the functional ratio between hamstring and quadriceps strength in two angular velocities and to assess
electromechanical delay. Further, the level of reactive strength will be assessed using a reactive strength index, which will be
calculated from the results of the drop jump test and muscle stiffness, which will be determined by means of repeated vertical
jumps test. Optical measuring device Optojump next (MicroGate, Italy) will be used for these purposes. Basic somatic
characteristics will be measured, and also body composition by multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720).
Stadium of development will be determined by means of the growth and proportional biological age method. After completing the
tests probands undergo specific fatigue protocol for soccer and basketball, respectively. Immediately thereafter they will repeat the
above mentioned motor tests. The results of the research will bring expanding and deepening information on changes of muscle
and neuromuscular functions due to fatigue related to age (16-19 years) and development. The results will contribute to
improvement of the training process control and training programs for young male and female players and athletes of other sports,
focusing on injury prevention.

Pavel

Cílem projektu je výzkum morálních intuic aktérů ohledně vytváření kopií ve vybraných oblastech tvorby a spotřeby informací
podléhajících institucionální regulaci. Konkrétně se zaměříme na oblast užívání internetu, resp. nabízení a sdílení elektronických dat
chráněných autorských zákonem a na problematiku plagiování v rámci vysokoškolského studia. Budeme testovat výzkumnou
hypotézu, že mezi institucionálními pravidly normativně regulujícími tvorbu kopií v dané oblasti tvorby/spotřeby kulturních artefaktů
(autorský zákon, studijní řád) a morálními intuicemi sociálních aktérů ohledně vytváření kopií existuje rozpor, resp. že aktéři vytvářejí
vlastní etická pravidla rozlišující legitimní a nelegitimní kopii či mimetickou aktivitu v případech, kde absentuje relevantní funkční
právní rámec či není respektován. Projekt bude realizován ve spolupráci s mezinárodním výzkumným týmem ZIF Bielefeld, který se
problematikou etiky kopírování bude zabývat v roce 2015 a 2016, resp. český výzkumný tým se bude účastnit workshopů a konferencí
pořádaných výzkumným centrem ZIF a bude své výstupy kromě jiného publikovat společně s mezinárodní výzkumnou skupinou.
Spolupráce mezi ZIF Bielefeld a UP Olomouc bude komplementární: zatímco výzkumný tým ZIF složený z filozofů a právních
odborníků se bude zabývat deduktivní výstavbou etiky kopírování, český tým z UP Olomouc obohatí zkoumanou problematiku
induktivním (sociologickým) výzkumem etiky kopírování.

The project aims to research actor´s moral intuitions regarding making copies in selected areas of production and consumption of
cultural artefacts subjected to institutional regulation. Specifically, we will focus on the area of internet use, respectively, on offering
and downloading electronical data protected by the copyright and on the problem of plagiarism within the area of higher education.
We will test the research hypothesis that there is a significant discrepancy between the institutional rules that normatively regulate
the creation of copies in the given field of creation and consumption of cultural artefacts (Copyright Act, Study Regulations) on the
one hand and moral intuitions of the social actors regarding the process of making copies on the other hand, respectively, that the
actors themselves create their own ethical rules helping them to disstinguish between legitimate and illegitimate copy or mimetic
activity in cases where the relevant functional legal framework is missing or is not accepted. The project will be conducted in
collaboration with the international research team ZIF Bielefeld , who will address the topic of the ethics of copying in 2015 and
2016, respectively, the Czech research team will participate in workshops and conferences organized by the research center ZIF
and our outcomes will, inter alia, be published together with an international research group ZIF. The cooperation between ZIF
Bielefeld and UP Olomouc will be complementary: While the ZIF research team composed of philosophers and legal experts will
address the problem of deductive construction of the ethics of copying, the Czech research team from UP Olomouc will examine
the issue by inductive research methods.

Radmila

Projekt vychází z dlouhodobého výzkumného zaměření jednotlivých sekcí Katedry historie (výzkum středověkých, raněnovověkých
dějin, dějin 19. a 20. a realizovaných grantových projektů na KHI (výzkum exilu, konfesní kultury atd.). Projekt představuje společné
úsilí 18 studentů doktorského studijního programu a 3 výborných magisterských studentů KHI a jeho dílčí témata (21) korespondují s
jejich připravovanými dizertačními a magisterskými diplomovými pracemi. Projekt je dvouletý a zahrnuje 21 dílčích témat. Mnoho z
nich spojuje zájem o náboženské dějiny a výzkum konfesní situace v raněnovověké Evropě, několik subtémat souvisí s výzkumem
československého exilu, kterému se pracovníci Katedry historie již řadu let soustavně věnují, a to vč. výzkumu exilu do
mimoevrospkých zemí (Austrálie). Některá subtémata se zaměřují na historické městské prostředí, a to vč. archeologického výzkumu
městských lokalit. Mnohá z dílčích témat dokonce představují průsečík hned několika oblastí, jimž se katedra historie systematicky
věnuje (např. urbánní a náboženské dějiny). Některá z témat byla inspirována novými kurzy, které katedra vyučuje. Projekt je přirozeně
tematicky velmi rozsáhlý a s tím souvisí také metodologická různorodost při zpracování dílčích částí. Využity budou mnohé přístupy,
jimiž v současnosti historiografie disponuje, vč. interdisciplinárních. U řady subprojektů se počítá s využitím metod orální historie,
využity budou stále podceňované přístupy z hlediska gender history, či přímo women studies. Některá z témat si vyžádají
prosopografický přístup. Katedra historie a jednotliví školitelé, či vedoucí diplomových prací jsou zárukou, že spoluřešitelé budou mít v
katedře historie metodologickou oporu, připravenou jim pomoci v práci na jednotlivých dílčích úkolech, a to ve fázi výzkumu,
interpretace i prezentace. Všechna subtémata jsou založena na rozsáhlém primárním výzkumu v domácích a zahraničních archivech,
v případě archeologických částí na výzkumu v terénu a sběru a vyhodnocení archeologických nálezů. Tomu odpovídá struktura
rozpočtu: ústředními položkami jsou domácí a zahraniční cestovné, knihovní služby, náklady spojené s reprografickými službami při
digitalizaci pramenů a kopírování odborné, zejm. zahraniční literatury a stipendia související s realizací výzkumu a přípravou výstupů.
Výstupem projektu bude publikování 28 odborných studií v recenzovaných časopisech a časopisech v databázi ERIH a SCOPUS, 1
monografie a zpracování archeologických výsledků povrchové prospekce ve vytvořené databázi. Naprostá většina spoluřešitelů
projektu již dříve osvědčila své schopnosti, uspěla v minulosti v získání grantu, prošla aktivní účastí na konferencích (včetně
mezinárodních) a mnozí studenti úspěšně publikovali v recenzovaných a databázových časopisech, jak vyplývá z přiložených
životopisů. Lze tedy očekávat, že dostojí plánovaným závazkům. Řešitelský kolektiv je početný – to však zcela odpovídá poměrům v
doktorském studiu a stavu vědeckých aktivit na Katedře historie. V čele projektu navíc stojí zkušené (a publikující) doktorandky Mgrs
Pavla Dubská a Hana Ferencová a celý projekt zaštiťuje doc. Radmila Prchal Pavlíčková.

The project is based on the long-term research interests of individual sections of the History Department (i.e. medieval history, early
modern history, the history of the 19th and 20th centuries, archaeology, archival studies) and existing research centres (Centre for
religious history, Centre for urban history, Centre for regional history, Centre for exile studies, etc.) It is also related with currently
realized grant projects at the History department (research of the Czechoslovak exile, research of confessional culture etc.). The
project represents a joint effort of 18 postgraduates and 3 excellent graduate students based within History department and their 21
subtopics correspond with their upcoming dissertations and master's diploma works. The project is planned for two years and
consists of 21 sub-themes. Most of them share an interest in the religious history and the research of confessional situation in Early
Modern Europe, several of sub-themes relate to the research Czechoslovak exile – the topic deeply connected with the long lasting
interest and work of several staff members of the History department (including research of the exile to non European countries –
for example Australia). Some of the sub-themes focus on the historical urban environment, including archaeological research of the
urban areas. Many of sub-themes even represent the intersection of several areas of the systematic research done at the
department (for example the urban and religious history). Some of the sub-topics were inspired by the new courses taught at
department. The scope of the project is naturally very broad – that is also related to methodological heterogeneity of its individual
parts. Many methodological approaches will be used, not only those of the historiography, but interdisciplinary approaches will be
employed. Several sub-projects will use the oral history methods; the gender history approaches will be used as well. Some of the
sub-topics will require also prosopographical methods. History Department and all the individual staff members, dissertation and
M.A. thesis supervisors will guarantee that the project collaborators will have all the needed methodological support. History
Department members will be ready to help with work on particular tasks in the phase of research, interpretation and, finally, with the
presentation. All sub-themes are based on extensive primary sources research in domestic and foreign archives and - in the case of
archaeological section – on the field research and on the collection and analysis of archaeological finds. This fully corresponds to
the structure of the budget: the costs include domestic and foreign travel expenses, costs associated with library and reprographic
services in digitalizing and copying of the written sources etc. Expenses also include foreign literature and the individual
scholarships related to the implementation of research and finalizing the outputs. The outcome of the project will consist of 28
studies published in the peer-reviewed journals and journals listed in the database SCOPUS and ERIH, 1 monograph and the
database of the results (finds) of the archaeological field research. The most of the project collaborators proved already theirs
research capabilities in the past. They succeeded in receiving the research grant, in active participation on conferences (including
international), and many of them successfully published in peer-reviewed journals, as shown in the attached CVs. The research
team is numerous - but it corresponds fully to the position of the doctoral studies and to the state of the research activities at the
History department. In addition, the both project coordinators Mgr. Pavla Dubská and Mgr. Hana Ferencová are experienced in
administration of grants and also in research and publishing. The head of the project team is associate professor Radmila Prchal
Pavlíčková.

Jaromír

V českém soukromém právu až do 1. 1. 2014 absentovala obecná regulace možnosti smluvního nabytí vlastnického práva od
neoprávněného, tj. od osoby nejsoucí vlastníkem věci či jinak oprávněným k vlastnickým dispozicím s cizí věcí. Česká republika tak
byla vedle Slovenska skutečnou evropskou raritou, když dlouhodobě držela dogma – svými kořeny již římskoprávní – dle něhož nikdo
nemůže na jiného převést více práv, než má sám. Doktrína zásadní nemožnosti nabytí od neoprávněného byla důsledně držena i
rozhodovací praxí. V této oblasti vynikal zejména Nejvyšší soud ČR, který se sveřepě bránil jakémukoli průlomu do zásady nemo dat
quod non habet a odmítal připuštění principu ochrany dobré víry dobromyslného nabyvatele na úkor ochrany vlastnického práva
původního (skutečného) vlastníka. Bohatá judikatura se rozvinula zejména ve vztahu k nabytí nemovitých věcí evidovaných v katastru.
Nový občanský zákoník vrátil do českého soukromého práva regulaci nabytí od neoprávněného. Nutno dodat, že se oproti
dosavadnímu stavu jedná o zásadní obrat, neboť připuštění ochrany dobrověrného nabyvatele je zákonem stanoveno velmi široce, v
řadě různých skutkových podstat. Kromě nabytí vlastnického práva od neoprávněného počítá zákoník i se smluvním zřízením
zástavního práva neoprávněným zástavcem (nevlastníkem). V rámci nabytí vlastnického práva pak existuje izolovaná (relativně
ucelená) úprava převodů věcí evidovaných ve veřejných seznamech, která stojí na principu materiální publicity veřejných seznamů (§
984) a úprava převodů věcí neevidovaných (§ 1109 a následující). Bohužel však je patrné, že zákonodárce neměl zcela jasnou
představu o tom, jak by měla regulace nabytí od neoprávněného vypadat. Nabízelo se prosté komplexní převzetí určité zahraniční
úpravy – případně převzetí se zohledněním doktrinárních a judikatorních závěrů k této úpravě. České řešení je však třeba označit jako
řešení kompilační – jde o poskládání více pravidel do určitého většího celku (zřejmě však bez hlubší analýzy toho, zda takto utvořený
celek bude funkční úpravou). Je jisté, že dotyčná reglementace – byť rozsahem nevelká – obsahuje řadu sporných míst, na něž bude
třeba doktrinárně a judikatorně reagovat.

Until 1th January 2014, the Czech Private law absent from a general regulation of bona fide acquisition of a property right from the
non-owner, i. e. from a person who is not the owner of the thing or who is not even authorized to transfer the property right. Besides
the Slovak Republic, the Czech Republic was a real European exemption still following the Roman law dogma according to which
nobody can transfer more rights than he owns. Also the court practice followed the doctrine of impassibility of bona fide acquisition
of property right. The main representative was the Czech Supreme Court who stubbornly defended any breaking of the principle ,,
nemo dat quod non habet“ and denied a protection of bona fide acquirer against protection of property right of the former (real)
owner. A numerous case law had been developed especially in terms of bona fide acquisition of property right to immovable thing
registered in the cadastre of immovables. The new Civil Code has returned bona fide acquisition to the Czech Private law. We have
to admit that it is a fundamental change against the previous status quo since the bona fide acquirer is statutory protected to the
wide extent in number of provisions. In addition, the Civil Code envisages contractual creation of security interest provided by the
non-pledgor (non-owner). In the scope of an acquisition of the property right, there is rather separated (relatively comprehensive)
regulation of transfer of things registered in a public register. This regulation is based on the principle of material publicity of public
registers (Section 984) and regulation of transfer of thins which are not registered (Section 1109 et seq.). Unfortunately, the
lawmakers did not obviously have a clear idea about how the regulation of bona fide acquisition should look like. They could simply
takeover one complex foreign regulation – or possibly they could modify it in the light of judicature and doctrinal conclusions to such
a regulation. However, the Czech solution should be marked as a compilation. Several rules were put together, unfortunately,
without a deep analysis if the solution would work or not. It is certain that the relevant regimentation contains a number of
controversial points to which the jurisprudence and courts would face.

Tereza

Předkládaný projekt s názvem Role komunálních elit v politickém, hospodářském a kulturním vývoji tří moravských měst od 60. let 19.
století do vypuknutí první světové války usiluje o nový, ucelenější a plastičtější pohled na praktický dopad obecní samosprávy na
rozvoj a modernizaci měst v období, které umožnilo do té doby nevídané politické a společenské změny. Mnohá moravská města
dosud nebyla podrobně zkoumána z hlediska vývoje novodobé občanské společnosti a z hlediska role občanských elit, které se na
tomto vývoji zásadně podílely. K těmto městům patří též Olomouc, Prostějov a Zlín. Olomouc, coby tradiční správní centrum, bylo ve
svém rozvoji silně omezeno udělením pevnostního statusu, zatímco průmyslový Prostějov hospodářsky silně expandoval. Vývoj ve
Zlíně, maloměstě agrárního charakteru, po dlouhá léta stagnoval a nebývalého rozkvětu se dočkal až koncem 19. století. Tyto
historicky a vývojově odlišné lokality poskytují značný prostor pro sledování role městské správy a umožňují pozorovat strategie
komunálních elit v období, které definitivně proměnilo tradiční sídla v moderní evropská města. Autorský kolektiv se proto pokusí na
základě studia literatury, rozsáhlého spektra archivních pramenů a dobových tiskovin probádat dosud opomíjené aspekty, které
formovaly jednání komunálních elit. Zaměří se nejen na fungování správy a samosprávy v jednotlivých městech, ale také na specifický
přístup klíčových osobností v jejím vedení, zpravidla starostů. Právě jejich politické a sociální strategie totiž ovlivňovaly chod města a
iniciovaly mnohé modernizační zásahy. Projekt se soustředí na jejich vazby a kontakty s ostatními obyvateli, ale také na prostředí, v
jehož rámci působili. Je třeba zohlednit sociální rozvrstvení společnosti, ekonomickou úroveň, náboženské, národnostní a jazykové
složení, společenské a spolkové aktivity, aj. To vše také pomůže posunout bádání směrem k reálnému každodennímu životu člověka
19. století. Předmětem výzkumu bude též komparativní analýza jednotlivých měst a jejich vazby na okolní centra (Brno, Opava) či
hlavní město monarchie, Vídeň. Řešitelé grantového projektu hodlají svým bádáním zásadně přispět do výzkumu vývoje moravských
měst v 19. století. Vybraná města budou zasazena do širšího kontextu vývoje Moravy, jako součásti habsburské monarchie. Po prvním
roce trvání grantu vydají řešitelé dvě studie v domácích recenzovaných časopisech a na konci dvouletého projektu pak společnou
monografii prostřednictvím Vydavatelství Univerzity Palackého.

This project studies The Role played by communal Elites in the political, economical and cultural Development of three Moravian
Cities from the 1860s to the Outbreak of the First World War. It is intended to reach a new more complex and plastic view of the
practical impact that local governments hat on the development and modernization of cities of the time, with special emphasis on
political and social changes. Until today, many Moravian cities are lacking precise analyses of the role which urban elites played in
these changes. They include cities such as Olomouc, Prostějov and Zlín. Olomouc as a traditional centre of administration was
strongly restricted in its development by its fortress status. Industrial Prostějov, however, expanded economically. The progress of
Zlín, a small town with an agrarian character, stagnated for a long time, but a great expansion was reached around the end of the
19th century. These historically different developments allow a differentiated assessment of the strategies applied by local
governments as well as by communal elites in transforming traditional settlements into modern European cities. A collective of
authors will try to find out aspects of society, which were not included in such investigations so far. The empirical basis of this
project will include studies of literature as well as a wide spectrum of archival resources and newspapers of these times. The
Aspects of the society will be studied, which formed acting of communal elites. They will focus also not only on the functioning of
the government and local government in the particular cities, but also on the specific attitude of key persons in their leadership,
mostly of Mayors. Their political and social strategies influenced functioning of the city and initialized many modernizing acts. The
project is focused on their relations and contacts with other citizens as well as on the surrounding, where they realized their
activities. We need to consider social groups of society, the economical level, the religious, national and language structure,
societal and urban clubs activities etc. All this can influence the research to the real everyday life of man of the 19th century.The
object of the research will be a comparative analysis of particular cities with their connections to the surrounding cities (Brno,
Opava) or the metropolitan city of the monarchy, Vienna. The authors of the grant project want to contribute with their study to the
research of development of the Moravian cities in the 19th century. The selected cities will be incorporated to the wider context of
the historical development of Moravia as a part of the Habsburg Monarchy. After the first year of the running project the authors will
publish two studies in the Czech peer reviewed periodicals and at the end of the two-year project they will bring out a monograph by
publishers of Palacký University Olomouc.

Petr

Představovaný projekt IGA UP se bezprostředně týká aktuálních výzev v oblasti vývoje nových léků a léčebných postupů se zacílením
především na nádorová, degenerativní a infekční onemocnění. Teoretické a praktické zvládnutí rychle se rozvíjejících nových
technologií v oblasti vysokokapacitního screeningu, genomiky, proteomiky, sekvenačních a dalších moderních technik vyžaduje
intenzivní zapojení vědeckých sil především z řad postgraduálních studentů, ale i akademických pracovníků. Znalosti a osvojení si
moderních technik vytváří nové nástroje pro výzkum a dává možnost vývoje nových terapeutických modalit a biomarkerů onemocnění,
které mohou sahat až na úroveň onemocnění individuálních pacientů. Jedná se o jeden z nejmodernějších trendů současné medicíny
označovaný jako personalizovaná medicína, terapie šitá na míru. Projekt je konkrétně zaměřen na podporu studentů a školitelů z
Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a translační medicíny (www.umtm.cz), Dětské kliniky a Katedry organické
chemie, LF UP a měl by zajistit a stabilizovat zdroj kvalitních pracovníku v současné technologické infrastruktuře. Projekt bude
sledovat několik paralelních a vzájemně souvisejících linií: i) Screening molekulárních cílů pomocí vysoce propustných kvantitativních
proteomických metod ii) Vlastní identifikaci cílů a také implementaci identifikovaných molekulárních cílů do unikátních reportérových
systémů (reportérových buněčných linií a in-vitro metodik) pro vysoce-propustné testování účinku vybraných chemických látek a
genových manipulací. iii) Zavedení rutinního vysoce-propustného screeningu u specializovaných chemických knihoven za účelem
identifikace látek s potenciálními léčebnými a/nebo protektivními účinky.

Presented project IGA UP implicates actual challenges in the field of new drugs development and therapeutics strategies
preferentially aiming on cancer, degenerative and infectious diseases. Theoretical and practical managing of rapidly developing new
technologies in the field of high-content screening, genomics, proteomics, sequencing and other modern techniques needs
intensive engagement of new scientific powers involving post gradual students and academicals also. This newly adopted
knowledge of modern technologies creates new tools for research and opens new possibilities for development of therapies and
biomarkers identification down to the level of individual patients. This belongs to one of the most progressive trends of current
therapeutic approaches known as personalized medicine. The project is aimed on the support of students, postdocs and student
supervisors from the Laboratory of Experimental Medicine, Institute of Molecular and Translational Medicine (www.imtm.cz), Dpt. of
Pediatry and Dpt. of organic chemicsty, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University in Olomouc, which should assure
source of highly qualified and stable workers in the current state-of-art technical infrastructure. The project will follow number of
closely related scientific tracks in parallel including: i) Screening for molecular targets using high-throughput quantitative proteomics
methods. ii) Identification of mechanism of action and implementation of indentified molecular targets into specialized reporter
systems (reporter cell lines and in-vitro assays) for high-throughput testing of effect of selected chemical compounds and genetic
manipulations iii) Setting up a routine high-throughput screening of selected chemical libraries to identify compounds with potential
curative and/or protective effects.

Miroslav

Narušení podmínek rovnováhy může být, zejména u starších jedinců, příčinou pádů. V jejich důsledku dochází k závažným
poraněním, často s trvalými následky. Pády jsou navíc spojovány s vysokou mortalitou, u lidí nad 70 let jsou pády nejčastější příčinou
zranění a úmrtí. Závažné důsledky pádů se projevují také v oblasti psychiky, kdy strach z možného zranění vede k výraznému
omezení pohybových aktivit a z toho vyplývajícímu poklesu kvality života těchto osob. Příčin, které vytvářejí podmínky pro vznik pádu,
je velké množství. Vnější faktory zpravidla souvisí s kvalitou podložky, po které se člověk pohybuje; s obuví, kterou používá; s
působením vnějšího prostředí (vítr, déšť,…) apod. Vnitřní příčiny se vztahují k problémům s řízením pohybu a z toho vyplývající
posturální kontrolou; s insuficiencí v kosterně svalovém systému a s nedostatky v kooperaci mezi jednotlivými subsystémy
pohybového systému. Pro zmenšení rizika pádu je důležitá prevence, která by působení jednotlivých negativních faktorů omezila na
minimum. Neméně významné je i nalezení vhodných parametrů, které by mohly na riziko pádu upozornit ještě před tím, než k němu
dojde. Do výzkumného souboru bude zařazeno cca 200 osob ze skupin s různou úrovní posturální stability (běžná populace 20–30 let,
běžná populace 60–75 let, osoby s amputací na dolní končetině, pacienti s totální endoprotézou kyčelního kloubu, profesionální
tanečníci, slacklineři atd.). Pro určení úrovně posturální stability ve zvolených variantách stoje (stoj na šířku pánve, tandemový stoj,
stoj na molitanu, stoj s aplikací vnějšího podnětu,…) budou využity dvě silové plošiny Kistler 9286AA. Kvantifikace úrovně posturální
stability bude určena vyhodnocením pohybu působiště reakční síly pod oběma dolními končetinami v průběhu stoje. Rychlost titubací
a její změny budou hodnoceny s využitím akcelerometru Trigno™ Wireless Systems. Stanovení tělesného složení bude realizováno
neinvazivní multifrekvenční metodou bioelektrické impedance na přístroji InBody 720. Projekt je součástí dlouhodobého záměru v
oblasti biomechaniky na Katedře přírodních věd v kinantropologii, s jeho provedením vyslovila souhlas Etická komise FTK UP v
Olomouci. Výsledky výzkumu by měly pomoci nalézt odpovědi na v současné době diskutované otázky, zabývající se validitou dat,
získaných při hodnocení posturální stability s využitím silových plošin. Použití různých biomechanických metod umožní komplexnější
pohled na problematiku posturální kontroly, včetně určení vlivu somatometrických parametrů na posturální stabilitu. To by v konečném
důsledku mělo pomoci při nalezení vztahu mezi posturální stabilitou ve statických a dynamických podmínkách a napomoci při
prevenci pádů.

Disruption in equilibrium can cause falls, particularly true in the elderly, resulting in serious injuries with often lasting consequences.
Falls are also associated with high mortality; in people over 70 years of age, falls represent the leading cause of injury and death.
Additionally, the serious consequences of falls are reflected on the psyche of the person as the fear of potential injury leads to
significant reduction in physical activity and concomitant decline in the quality of life of these people. Causes that create conditions
for falls are many. External factors usually relate to the quality of the surfaces on which the person moves, the footwear, the weather
conditions (wind, rain,...), etc. Internal causes pertain to problems with motion control and the resulting postural control; with
impaired skeletal muscular system and deficiencies in coordination among the subsystems of the musculoskeletal system. To
reduce the risk of falls, it is important to adopt preventive measures that minimise the action of the various negative factors. Equally
important is finding suitable parameters that might draw attention to the risk of falling even before it occurs. The examined set will
include about 200 people from groups with different levels of postural stability (general population 20-30 years, general population
60-75 years, people with lower extremity amputations, patients with total hip replacement, professional dancers, slackliners, etc.).
To determine the level of postural stability in the selected variants of standing (standing on the width of the pelvis, tandem stand,
standing on foam, standing with the application of external stimulus,...) two Kistler 9286AA force platforms shall be used.
Quantification of the postural stability level shall be determined by evaluating the movement of the reaction force sphere under both
legs during standing. The titubation speed and its changes shall be evaluated using the Trigno™ Wireless Systems accelerometer.
Body composition shall be determined by the noninvasive method of multifrequency bioelectrical impedance using the InBody 720th
equipment. The project is part of a long-term plan in the field of biomechanics at the Department of Natural Sciences in
kinantopology, and its performance was endorsed by the Ethics Committee of the Faculty of Physical Culture (FTK), Palacký
University, Olomouc. The research results should help us find answers to the currently debated issues dealing with the validity of
data collected during the evaluation of postural stability using force platforms. Using different biomechanical methods will provide a
more comprehensive insight into the issue of postural control, including the determination of the influence of somatometric
parameters on postural stability. This would ultimately be of assistance in finding the relationship between postural stability under
static and dynamic conditions and help in the search of falls prevention.

Projekt je zaměřen na zkoumání netradičních faktorů na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Cílovou skupinou jsou dospělé
osoby se senzorickým, tělesným a kombinovaným postižením. Analyzovány budou faktory, jako je disability paradox jako jeden z
fenoménů konceptu well-being, výtvarné a dramatické umění a jeho vliv na kvalitu života, koncept celoživotního vzdělávání a
pracovního uplatnění ve vazbě na uspokojení představ o kvalitě života cílové skupiny.
Výzkum v oblastech, které projekt zahrnuje, bude zaměřen na následující témata: metody analýzy relačních dat, faktorová analýza
relačních dat, algoritmy pro analýzu relačních dat, Coddův model dat pro domény s podobnostmi, fuzzy logika a vývoj a optimalizace
algoritmů pro mapování chemického prostoru a in silico predikci biologické aktivity.

The aim of this research team is to process and publish a catalogue of incunabula - books printed up to and including year 1500 from the collections of the Archbishop's Chateau in Kroměříž. The catalogue part will be preceded of the initial study about the
history of the collection and the provenance, about authorship and the content structure. The result of this research will be the first
comprehensive and contemporary catalogue of this part of the Chateau Library, which deliver the essential knowledge about the
book printing, reading and reception of literature at the turn of the middle ages and modern era, and also about the collecting of the
Olomouc bishops.
The project presents combination of particular topics in social-science research framework, carried out on the Department of
Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology. Main goal is supporting of original science research in Sociology, Andragogy and
Cultural Anthropology as well as supporting of released studies from this particular research, especially in internationally wellreputable and respected academic journals. Furthermore also a presentation of research results on abroad conferences and
engaging of students into research.
The project is focused on exploring non-traditional factors on the quality of life for people with special needs . The target group is
adults with sensory, physical and multiple disabilities . Will be analyzed factors such as disability paradox as one of the phenomena
of the concept of well -being , art and drama and its impact on quality of life , the concept of lifelong learning and job satisfaction in
relation to the idea of the quality of life of the target group
The research in the areas of the project will focus on the following topics: methods of relational data analysis, factor analysis of
relational data, algorithms for relational data analysis, Codd's model of data over domains with similarities, fuzzy logic and
optimization of algorithms for chemical space mapping and in silico prediction of biological activity.

Karel

Projekt se zabývá aplikací nových účinných analytických metod ( imunoafinitní chromatografie, UPLC-MS/MS) k isolaci, identifikaci a
kvantifikaci fytohormonů v rostlinách. Frakce budou isolovány z vybraného rostlinného materiálu pomocí SPE a imunoafinitní
chromatografie jako finálního purifikačního kroku. Pomocí metod HPLC-HRMS/MS a UPLC-MS/MS budou izolované sloučeniny
identifikovány, určena jejich chemická struktura a posléze budou připraveny, spolu s jejich strukturně příbuznými deriváty, metodami
organické syntézy. Pomocí tří cytokininových biotestů a receptorového testu bude studována jejich cytokininová případně anticytokininová aktivita. Dále se budeme také zabývat případnou cytotoxickou aktivitou připravených sloučenin na vybraných nádorových
liniích, jejich schopností inhibovat aktivitu vybraných cyklin-dependentních kináz, v neposlední řadě pak studovat anti-senescenční
aktivitu syntetizovaných látek na buněčných liniích lidských fibroblastů.

The aim of this project is to use new powerfull analytical tools (immunoaffinity chromatography, UPLC-MS/MS) and to isolate,
identify and quantify endogenous phytohormones in plants. Using SPE and immunoaffinity chromatography as final purification
step, the phytohormone-containing fractions will be isolated from plant experimental models. UPLC-MS/MS and HPLC-HRMS/MS
methods will be used for identification and structure determination of new endogenous phytohormone metabolites. They will be
subsequently prepared in large quantities using methods of organic synthesis. Biological activity of newly identified compounds will
be investigated in three cytokinin bioassays as well as in receptor assay. Cytotoxicity of prepared compouds for selected tumor cell,
their ability to inhibit selected cyclin-dependent kinases, as well as anti-senescence activity on selected normal human fibroblast
cell lines will be also studied.

Pavlína

Cestopisná literatura různých historických období se u badatelů vždy těšila velké oblibě. Nejčastěji zkoumané cestopisy jsou ty, které
se zabývají zajímavými a většinou i cizokrajnými místy, přesto ale existuje řada textů zabývajících se cestováním po Evropě. Ty
doposud stály spíše stranou pozornosti. České země netvoří žádnou výjimku, a proto je badatelským záměrem projektu prozkoumat
německy psané cestopisné texty raného novověku, které jsou uloženy v jedinečném výzkumném centru Forschungsstelle zur
historischen Reiseliteratur v Eutinu. V tomto výzkumném centru se, jak jsem zjistila předchozí rešerší, nachází nejméně 20 textů,
které pojednávají o Českých zemích. Při bližším zkoumání přímo na místě se však předpokládá objevení dalších textů. Protože dosud
nebyla zpracována žádná studie, která by se těmito texty ve vztahu právě k českým zemím zabývala, klade si projekt v první řadě za cíl
díky primárnímu výzkumu v tomto badatelském centru dokončit již rozpracovaný korpus německy psaných cestopisů, na základě
tohoto korpusu cestopisy vyhodnotit a opublikovat odborný článek v recenzovaném časopise. Vznikne tak zásadní přehledová studie o
bohemikálních cestopisech uložených v centru pro výzkum historické cestopisné literatury, který bude přínosem pro další bádání.

Travel books and travel itinerary have always been a popular research topic among scholars of various historical periods. Although
the most discussed and researched are the travel books describing exotic and far-away countries, there are numerous texts
describing travels within Europe, too. Somehow, many of them escaped the scholars‘ interest until today, including more than a few
describing travels inside the lands of the Czech Crown. That is why we intend to research German written travel itineraries and
guidebooks from the early Modern period stored in the great research institute Forschungsstelle zur historischen Reiseliteraturin
Eutin, northern Germany. In the library of the Centre, as we have found during previous research, there are more than 20 different
texts dealing with the lands of Czech Crown (Bohemia, Moravia and Silesia); and we do suppose more of them will be discovered
when a thorough search in the archives and deposits will be conducted as we intend to do. As no study on this material has been
published previously, our primary aim is to prepare a complete catalogue of bohemical materials available in the Forschungsstelle
and prepare a summary of the research and its conclusions in a form of peer-to-peer study in a scholarly journal with appropriate
scholarly index. It is our belief that such an overview of the material will not only help us to understand the quality and quantity of
material available in the research Centre, but may also be useful to subsequent scholars of the field of travel books.
Biophysics is an interdisciplinary scientific field that uses the methods and theory of physics to study properties of biological
systems at all levels of biological organization. The major objectives of this project are focused on three current topics of this
interdisciplinary field: (i) physical (particularly structural) properties of biopolymers including their interactions with low-molecularmass drugs with a potential impact to medicine and pharmacology; (ii) physical bases of metabolic processes related to the
reactive oxygen species generation in the plant and animal cells; (iii) mechanisms underlying generation of voice, functional aspects
of voice and methods of voice measurement and characterization. These topics have a long lasting and successful tradition in the
research Department submitting this proposal, which is reflected by a good quality of publication activities of the members of the
research team as well as by their intense and long lasting collaboration with renowned laboratories over the world, and also in all
forms of teaching biophysics including PhD program. The research program within this project would allow to significantly
contribute to the progress in the research areas of biophysics and to contribute to the training of a new generation of young
researchers possessing interdisciplinary potential.

IGA_FF_2015_034

Prvotisky zámecké knihovny v Kroměříži

Sklenářová

Noemi

Cílem řešitelského týmu je zpracovat a publikovat soupis prvotisků – knih vytištěných do roku 1500 včetně – ze sbírek
arcibiskupského zámku v Kroměříži. Katalogovou část bude předcházet úvodní studie o dějinách fondu, jeho provenienci, autorské i
obsahové skladbě. Výsledkem bude první ucelený a novodobý katalog této části zámecké knihovny přinášející zásadní poznatky o
starším knihtisku, čtenářství a recepci literatury na přelomu středověku a novověku a také o sběratelství olomouckých biskupů.

IGA_FF_2015_035

Integrovaný sociálně vědní výzkum

Lužný

Dušan

Projekt představuje propojení jednotlivých témat v rámci sociálně vědního výzkumu realizovaného na Katedře sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie. Jeho cílem je podpora původního vědeckého výzkumu v sociologii, andragogice a kulturní antropologii,
podpora publikačních výstupů z tohoto výzkumu, především v mezinárodně uznávaných odborných časopisech, prezentace výsledků
výzkumů na konferencích v zahraničí a zapojení studentů do výzkumu.

IGA_PdF_2015_020

Netradiční pohledy na kvalitu života osob se
speciálními potřebami

Ludíková

Libuše

IGA_PrF_2015_023

Teorie a algoritmy pro zpracování informací

Outrata

Jan

IGA_PrF_2015_024

Fytohormony: izolace, identifikace a biologická
aktivita nových derivátů

Doležal

IGA_FF_2015_036

Německy psaná raně novověká putování
zeměmi českými uložená ve Forschungsstelle
zur historischen Reiseliteratur v německém
Eutinu

Kleiberová

IGA_PrF_2015_025

Aktuální témata základního výzkumu v biofyzice Kašpárková

Jana

Biofyzika je hraničním vědní disciplínou, využívající fyzikální metody a přístupy pro studium vlastností živých systémů na všech
úrovních biologické organizace. Předkládaný projekt je zaměřen na aktuální témata tohoto interdisciplinárního oboru, především na: (i)
fyzikální (především strukturní) vlastnosti biopolymerů a jejich interakce s nízkomolekulárními léčivy, s potenciálním dopadem v
medicíně a farmakologii; (ii) studium fyzikální podstaty metabolických procesů souvisejících s tvorbou reaktivních sloučenin kyslíku v
rostlinných i živočišných buňkách; (iii) studium mechanismů tvorby hlasu, funkčních vlastností hlasového aparátu a metod vhodných
pro hlasová měření. Tato problematika má na řešitelském pracovišti dlouhodobou a úspěšnou tradici, odrážející se jak v kvalitní
publikační činnosti členů řešitelského kolektivu, tak i v intenzivní a dlouhodobé spolupráci s kvalitními zahraničními laboratořemi a, v
neposlední řadě, i ve všech formách výuky biofyziky, včetně doktorského programu. Výzkumný program v rámci tohoto projektu
umožní přispět ke zkvalitnění vědecké činnosti v uvedených oblastech biofyziky a současně významně přispěje k výchově nové
generace mladých pracovníků zaměřených na tento interdisciplinární obor.

IGA_PF_2015_012

Postup před zahájením trestního stíhání:
efektivita a ústavněprávní konformita

Pochylá

Veronika

Projekt se bude zabývat postupy před zahájením trestního stíhání, a to zejména institutem neodkladného nebo neopakovatelného
úkonu a operativně pátracích prostředků z hlediska jejich efektivity, tedy jejich schopnosti čelit (nejenom organizované) trestné
činnosti. Využíváním těchto prostředků však dochází k citelnému zásahu do základních lidských práv garantovaných jak Ústavou ČR,
tak Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, což je orgánům činným v trestním řízení často vytýkáno ze strany kontrolních
mechanismů, ať již Ústavním soudem ČR či Evropským soudem pro lidská práva. Cílem tohoto projektu proto bude zhodnocení
platné právní úpravy z hlediska jak efektivity, tak jejich ústavněprávní konformity, komparace s právní úpravou vybraných zahraničních
států a nalezení hranice přípustnosti a razance konkrétních postupů aplikovaných před zahájením trestního stíhání.

The project will be deal with procedures before prosecution, particularly Institute exigent or unrepeatable act and operative means in
terms of their effectiveness, their ability to face (not only organized) crime. Availing of these funds, however, means a noticeable
interference in fundamental human rights guaranteed by the Constitution of the Czech Republic and the European Convention on
Human Rights. This inadequacy of such intervention is often criticized by the Constitutional Court of Czech republic and the
European Court of Human Rights. The aim of this project will be the evaluation of the valid legislation in terms of both efficiency and
their constitutional conformity, comparison with the regulations in selected foreign countries and finding the boundaries of
admissibility of specific procedures applied before prosecution.

IGA_FF_2015_037

Interpretace komunikačních prostředků v
jazycích východní Asie na základě primárních
pramenů

Lavička

Martin

Předložený projekt sdružuje výzkumné zájmy členů katedry asijských studií a je zaměřen na interpretaci komunikačních produktů
(slova, texty, komunikační artefakty) a komunikačních procesů. Skládá se ze tří klíčových aktivit, které spojuje práce se získáváním a
analýzou primárních pramenů, ať už se jedná o etymologii výrazů v klasické čínštině, primární texty a ostatní komunikáty spjaté s
dějinami Číny tak řešení problematiky rapportu v jazykové komunikaci japonské mládeže. První klíčovou aktivitou je Terminologie
tradiční čínské medicíny: morfologicko-etymologická analýza akupunkturních bodů, druhou klíčovou aktivitou jsou Primární prameny k
dějinám Číny v období 1945-1976 a třetí je Jazykové chování japonských rodilých mluvčích v konverzačních interakcích mezi přáteli.

The present research project brings together research interests of the members of the Department of Asian Studies. It focuses on
the interpretation of communication products (words, texts, communication artifacts) and communication processes. It consists of
three key activities which are concentrating on the analysis of primary sources, including the etymology of terms in classical
Chinese, the primary texts and other communiqués related to the modern history of China and solving problems in linguistic
communication rapport of Japanese youth. The first key activity of the research project is the Terminology of traditional Chinese
medicine: morphological and etymological analysis of acupuncture points, the second key activity is the Primary sources of the
modern history of China in the period 1945-1976, and the third activity is the Linguistic behavior of Japanese native speakers in
conversational interactions between friends.

IGA_CMTF_2015_010

METODY SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÝCH
ČINNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PEDAGOGICE

Petra

Výzkumný projekt bude zaměřen na realizaci výzkumných šetření v oblasti metod sociální pedagogiky, konkrétně se bude orientovat
na cílové skupiny, se kterými sociální pedagogika pracuje (např. děti a mládež, zdravotně znevýhodnění, cizinci atd.). Cílem projektu
je zmapovat, popsat oblasti metod sociálně výchovných činností v sociální pedagogice a diskutovat o nich. V rámci projektu budou
provedena výzkumná šetření týkajících se metod využívaných při práci s cílovými skupinami sociální pedagogiky. V návaznosti na tato
šetření vznikne monografie, která se bude týkat přehledu metod sociálně výchovných činností v sociální pedagogice. Na tvorbě
monografie se budou podílet členové řešitelského týmu tohoto projektu. Výsledná zjištění (z oblasti výzkumných šetření i teoretické
analýzy) budou prezentována. Rovněž se o nich bude diskutovat s odborníky z praxe v rámci konference Sociální pedagogika v teorii a
praxi.

The research project will focus on the implementation of research inquiry into methods of social pedagogy, especifically it will be
aimed at target groups within social pedagogy (e.g. children and young people, the disabled, immigrants etc.). The project will carry
out research regarding the methods used when working with the target groups withing social pedagogy. On the grounds of the
findings a monograph which will cover methods used in social education will be written. In writing the monograph the members of
the project team will participate. The findings (in the field of research investigations and theoretical analysis) will be presented to
professionals and discussed with them at conferences.

Naděžda

Právní nástroje politiky Východního partnerství ve vztahu k Ukrajině procházejí v současné době mimořádnými zatěžkávajícími
zkouškami v podobě anexe Krymu, válečných operací na východě země a celkového kolapsu ekonomiky. Zejména klíčový nástroj,
Asociační dohoda EU s Ukrajinou, účinnost, jejichž ekonomických ustanovení byla pod nátlakem Ruska o rok odložena, vyvolává
zcela oprávněné otázky, zda vytyčených cílů tohoto náročného smluvního nástroje se podaří dosáhnout anebo ne.Aktualita zvoleného
tématu dokresluje ta skutečnost, že analýza dopadů tohoto smluvního nástroje má význam nejen pro Ukrajinu samotnou, ale i v
širších souvislostech, tedy jako klíčový článek nové bezpečnostní architektury v Evropě. S ohledem na výše uvedené, stabilizace na
vnějších hranicích Unie, včetně volby k tomu efektivních právních nástrojů, je v současné době považováno v jurisprudenci za prioritní
otázku v rámci celého práva vnějších vztahů EU. Projekt, jež bude realizován smíšeným týmem výzkumníků, složeným ze 3
ukrajinských post-graduálních studentek, jedné české studentky a 1 akademické pracovnice se zaměří na harmonizaci ukrajinského
práva s právem EU ve vybraných oblastech na základě ustanovení Asociační dohody EU – Ukrajina ve světle aktuálního vývoje. V
tomto smyslu lze tento projekt rovněž vnímat jako významný příspěvek UP k další podpoře ukrajinským výzkumnicím, které po
ukončení projektu a návratu na Oděskou univerzitu budou pokračovat v rozpracování započatých vědeckých témat, avšak již s
použitím poznatků a zkušeností, které získaly na jedné z univerzit v rámci EU. Projekt se soustředí na 2 výzkumné směry, které budou
rozpracovávat jednotlivé účastnice vědeckého týmu. Prvním směrem je harmonizace ukrajinského soutěžního práva s acquis
communautaire, včetně podchycení specifik tzv. „ukrajinské cesty“. V těchto intencích bude uskutečněna rozsáhlá komparace s
českým vývojem na poli sbližování práva a zajištěním slučitelnosti českých právních předpisů s právem Unie, včetně formulací,
doporučení a návrhů de lege ferenda ve vztahu k Ukrajině. V těchto souvislostech budou využity rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti
řešitelky výzkumného týmu v oblasti harmonizačních procesů a aplikací ustanovení evropského asociačního práva. Druhým
zkoumaným směrem se stanou otázky dosažení evropských standardů v oblasti ochrany lidských práv, zásad demokracie a právního
státu jako conditio sine qua non pro dosažení politické integrace Ukrajiny. Závěry výzkumného projektu budou prezentovány v četných
publikacích vydaných v ČR a v zahraničí a také na mezinárodních konferencích v Rakousku, Ukrajině, Francii, Kanadě a v České
republice.

Legal instruments of the Eastern partnership towards the Ukraine at the timebeing are challenged by enormous difficulties caused
by the annexing of the Crimea, military operations in the east of the country and the collapse of the economy. Particularly, the key
instrument, the EU-Ukraine Association Agreement, which economic provisions were postponed duet he pressure of Russia, rises
a logical question, wheather the objectives of this complicated contract instrument could be reached or not.The actuality of the
chosen topic is proved by the fact that the analysis of the impact of this contract instrument is of great importance not only for
Ukraine itself, but also in wider context, as a crucial element of the new security architecture in Europe. In this respect, the
stabilization on the external borders of the Union, including the choosing of the effective legal instrument, is considered to be in
jurisprudence a prior issue in the external relations law of the EU. The project, which will be realised by the mixed team consisting
of 3 Ukrainian postgradual students, 1 Czech student and 1 teacher, will focus on the harmonisation of the Ukrainian law with the
EU law in the selected fields on the basis of the EU-Ukraine Association Agreement. In this respect the project is considered to be
a significant contribution of the Palacky University for supporting of the young Ukrainian researchers, who after the finishing of this
grant project will come back to the University in Odesa and will continue in the elaboration of the already started research topics,
but at that time with the using of the experience and knowledge, they had gained on one of the Universities inside the European
Union. The project inside its general topic will focus on 2 main directions of the scientific research: The first direction is
harmonisation of the Ukrainian competition law with the acquis communautaire, including the pointing out of the peculiarities of the
co-called „Ukrainian way“. In this intentions will be done the deep comparison with the Czech experience concerning the ensurance
of the compatibility of the Czech legal provisions with the EU law, including the formulation of the proposals de lege ferenda. The
second research direction will create the examination of the European Union’s standards in the field of human rights, principle of
democracy and rule of law as a conditio sine qua non for the reaching of the political integration of the Ukraine.

In 1967, as part of the research of Richard of St. Victor´s theology (†1173), an edition of Richard´s theological works, named
Richard of Saint-Victor: Opuscules Théologiques. Texte critique avec introduction, notes et tables, was published. Its author, Jean
Ribaillier, was one of the most important specialists on the Saint-Victorian school. However, this undoubtedly important editorial
feat includes only nine of Richard´s works. It is necessary to include among Richard´s works also three additional theological
essays. The first of them is an essay „De Trinitate“, whose critical edition was published already in 1958, the second is the essay
„De Emmanuele“, which was, for a long time, considered an exegetic text, and finally the third essay is „Quomodo Christus ponitur
in signum populorum“, which, just like „De Emmanuele“, has never been published - if we chose to ignore an obsolete edition of
very low quality in Patrologia Latina (196, 523B-528A). It is this third, rather short and for that reason probably often overlooked
essay which presents Richard´s theological thinking, anchored in the methods of monastic theology, in a concise form. From
contemporary perspective this essay is extremely topical, and not only because of its usage of methodology but also because of the
clarity with which it connects certain mysteries of Christian faith into a „nexus mysteriorum“. Based on exegesis of the verse Iz 11,
10, and with help of numerous metaphors, it presents an interpretation of the basic christological-soteriological, mariological,
eschatological and anthropological statements, which makes the essay a very complex text bursting with ideas. It is surprising that
such an inspirational and in many ways accessible work went unnoticed by researchers. Till present day there are two preserved
manuscripts. Those could be used for preparing a text for critical edition, a „textus receptus“. This can serve later for the detailed
research of Richard´s theological thinking as presented in „Quomodo Christus ponitur in signum populorum“ and also for
comparison with other works by Richard or the works of Richard´s contemporaries.

IGA_PF_2015_013

Vybrané právní problémy Východního
partnerství po Ukrajinské krizi a otázky
související

Sobková

Šišková
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Richard ze Sv. Viktora: Quomodo Christus
ponitur in signum populorum – edice a teologie
spisu

Bužek

Radomír

V rámci bádání v oblasti teologie Richarda ze Sv. Viktora (†1173) byla v r. 1967 připravena edice Richardových teologických spisů s
názvem „Richard de Saint-Victor: Opuscules théologiques. Texte critique avec introduction, notes et tables“. Jejím autorem byl jeden z
předních znalců svatoviktorské školy, Jean Ribaillier. Tento zajímavý a důležitý ediční počin čítá pouze devět Richardových spisů. K
nim je ovšem nutno připočíst ještě tři další teologická pojednání, která Richard sepsal. Konkrétně se jedná o spis De Trinitate, jehož
kritická edice vyšla již v r. 1958, dále o spis De Emmanuele, který byl dlouhou dobu považován za spis exegetický, a konečně o spis
Quomodo Christus ponitur in signum populorum, který stejně jako předchozí zmíněný dosud nevyšel, nepočítáme-li nekvalitní a
zastaralou edici v Patrologia Latina (196, 523B-528A). Právě poslední zmíněný spis, ač rozsahem nepatrný a možná i proto
zanedbávaný, představuje na skromném prostoru Richardovo teologické myšlení pevně zakotvené v metodách monastické teologie ve
velmi kompaktní podobě. Z dnešního pohledu se nejen z metodologického hlediska jeví navýsost aktuálním díky jasnému propojení
jednotlivých tajemství křesťanské víry v jeden "nexus mysteriorum". Na základě exegeze verše Iz 11,10 představuje v četných
metaforách výklad základních christologicko-soteriologických, mariologických, eschatologických a antropologických výpovědí, což z
něj činí text myšlenkově velmi hutný a obsáhlý. Je až s podivem, že toto v mnoha ohledech dodnes oslovující a inspirativní dílo
zůstává stále mimo pozornost badatelů. Do dnešní doby se dochovaly pouze dva rukopisy, z nichž by bylo možno sestavit text ke
kritické edici, připravit „textus receptus“ a zkoumat detailněji Richardovo teologické myšlení v tomto spisu a srovnat je s jinými
Richardovými spisy či spisy soudobých autorů.

IGA_PF_2015_016

Pojetí manželského majetkového práva v
novém občanském zákoníku

Konečná

Petra

Předmětem tohoto projektu je snaha o komplexní zpracování pojetí manželského majetkového práva, k jehož proměně došlo v
důsledku tzv. velké rekodifikace soukromoprávních vztahů, provedené mimo jiné zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který
vstoupil do účinnosti dne 1. 1. 2014. Uvedeného projekt dosahuje prostřednictvím detailní analýzy relevantní právní úpravy/právních
úprav na českém území a komparace zjištěných výsledků s výsledky vědecko-výzkumné aktivity ve vztahu k relevantním cizím
právním úpravám.
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Scholastické impluzy pro dnešní filozofii 2

Kotala

Lukáš

Projekt chce ukázat vybrané scholastické impulzy pro současnou filosofii. Je rozčleněn do naukové a metodologické sekce. V rámci
naukové části se uskuteční přednášky zahraničních odborníků na téma: Přínos scholastického myšlení pro diskuse v současné
filozofii v oblasti filozofie člověka a metafyziky. V rámci metodologické části projektu bude Mgr. Kotala zkoumat základní prvky
jezuitské tradice scholastických disputací, a to s centrem časové periody v 16. a 17. století.

David

Předkládaný projekt s názvem Evropská unie a finanční krize: Jak se změnil vztah mezi právním řádem EU a právními řády členských
států? bude příspěvkem do probíhající evropské ústavněprávní debaty, která se zaměřuje na dopady finanční krize zejména do
ekonomické, politické a ústavní oblasti Evropské unie. Změna v ústavním rámci EU je mimo jiné představována posunem v oblasti
vztahů mezi právem EU a vnitrostátním právem. Jedním z faktorů, který tento vztah ovlivnil, je bezpochyby postupné opouštění od
unijní metody a oprašování její mezivládní varianty, neboť reakcí Evropské unie na krizi bylo především nadužívání nástrojů
mezinárodního práva v boji s finanční krizí. To vedlo zejména k vytvoření různých záchranných a preventivních mechanismů.
Mezinárodní povaha těchto opatření umožnila jejich soudní přezkum vnitrostátními soudy. Zapojení nejen vnitrostátních soudů, ale i
Soudního dvora EU se tak stalo důležitým faktorem ústavních změn v Evropské unii, neboť se tyto soudy k této problematice
mnohokrát ve svých rozhodnutích vyjádřily. Nastává tedy určitý paradox, kdy příklon k intergovernmentalismu, pro nějž byl typický
odklon od legislativy a soudnictví a příklon k exekutivě, znamenal ve skutečnosti větší zapojení soudní moci do přezkumu evropských
a vnitrostátních opatření přijatých k boji s finanční krizí. Cílem předkládaného projektu bude odpověď na otázku, do jaké míry proměnil
soudní aktivismus vnitrostátních soudů a Soudního dvora EU vztah mezi vnitrostátním a evropským právem v době probíhající finanční
krize. V tomto smyslu také dojde k analyzování toho, jak soudy reagovaly na zavedení nových evropských regulací upravujících
zejména zavedení stabilizačních mechanismů a vytvoření nových přísných fiskálních a rozpočtových pravidel. Mezi soudy, jejichž
rozhodnutí budou v práci použita, se řadí například Soudní dvůr Evropské unie, Spolkový ústavní soud Německa, Ústavní rada Francie
nebo Italský ústavní soud. Prvním krokem při vypracovávání projektu bude shromáždění judikatury Soudního dvora Evropské unie a
ústavních a nejvyšších soudů členských států, ve kterých došlo k přezkumu evropských nebo vnitrostátních opatření přijatých k boji s
finanční krizí. Poté bude následovat její rozbor, jehož cílem bude identifikování soudní argumentace týkající se vztahu evropského a
vnitrostátního práva. Dále dojde k systematickému utřídění relevantní vnitrostátní a evropské argumentace a mimo jiné k provedení
komparace přístupů jednotlivých soudů ke vztahu mezi právem EU a vnitrostátním právem.

The proposed project European Union and financial crisis: How has the relationship between European legal order and member
states’ legal orders changed? will contribute to the ongoing European constitutional debate, which focuses on the impact of the
financial crisis especially on the economic, political and constitutional developments in the European Union. The change in the
constitutional framework of the EU is represented, among others, by a shift in the relationship between EU law and national law.
One of the factors that influenced this relationship is undoubtedly the gradual abandonment of the Union method and revival of its
intergovernmental alternative in the European Union. Consequently, EU's response to the crisis was primarily overuse of
international legal instruments in combating the financial crisis. In particular, this led to the creation of various emergency and
preventive mechanisms. Moreover, the international nature of these measures enabled judicial review by the national courts. The
involvement of not only national courts but also of the European Court of Justice has thus become an important factor of
constitutional change in the European Union, since these courts expressed their views on new European economic architecture in
their case law. This state of affairs reflects a paradox due to the fact, that intergovernmentalism was traditionally linked with the
departure from the legislative branch and judiciary and with the inclination to the executive branch. However, in today’s EU, it is
characterized by greater involvement of the judiciary in reviewing European and national measures adopted to combat the financial
crisis. The goal of the proposed project is to answer the question to what extent the judicial activism of the national courts and of the
European Court of Justice has transformed the relationship between national and European law during the ongoing financial crisis.
The issue of how the courts have responded to the introduction of the new European regulations relating in particular to the
introduction of stabilization mechanisms and creating new strict fiscal and budgetary rules will be analyzed. Among the courts
whose decisions will be analyzed in this project is, for example, the Court of Justice of the European Union, the Federal
Constitutional Court of Germany, the Constitutional Council of France or Italian Constitutional Court. During the research, the case
law of the Court of Justice of the EU and of the constitutional and supreme courts of the Member States in which they review the
European and national measures adopted to combat the financial crisis will be assembled. Then the analysis aimed at identifying
legal arguments concerning the relationship between European and national law will follow. Furthermore, a systematic
arrangement of the relevant national and European arguments will take place and then inter alia comparison of courts’ approaches
to the relationship between EU law and national law will be performed.

Joerg

Cílem projektu a těžištěm výzkumu KG je rozšíření dosavadních teoretických konceptů tzv. obratu ke kultuře (cultural turn) a
vypracování nových kulturně vědeckých přístupů pro sféru regionálně vymezených kulturních prostorů. Projekt si klade za cíl spojit
známé etnologicko-antropologické teorie a metody (Clifford Geertz, Homi Bhabha) s modely teorie prostoru (spatial turn) a
hermeneutickou interpretací textů a událostí. Tato nová kombinace různých modelů je v rámci kulturních věd označována jako
„regional turn“ (Manfred Weinberg) a na jejím vzniku a vývoji se podíleli v několika publikacích rovněž Jörg Krappmann a Milan
Horňáček. Obrat ke kultuře je v rámci „regional turn“ pojímán jako program, který vyvinul základní kategorie nutné pro analýzu kultury
jako textu. Vlastním cílem „regional turn“ je pak tyto kategorie dále rozpracovat při studiu jednotlivých regionálních kulturních a
literárních prostorů, spojit je s pojetím kultury orientovaným především na jednání jednotlivých kulturních aktérů a konečně je cíleně
aplikovat při analýze signifikantních literárních a kulturně politických fenoménů. Na základě této perspektivy vznikla výzkumná praxe,
která umožňuje rozpoznat doposud opomenuté a cíleně přehlížené dimenze kultury, a to tak, že osvětluje skryté vztahy a souvislosti
napříč disciplínami a metodickými přístupy. Jednotlivé příspěvky a analýzy usilují o nové interkulturní a transnacionální pojetí
německy psané literatury z Českých zemí s ohledem na vzájemný vliv a napětí mezi německou, židovskou, českou a, v širokém
smyslu slova, habsburskou literaturou a kulturou. Koncept „regional turn“ umožňuje zdůraznit kulturní rozmanitost regionu Čechy a
Morava a vyzdvihnout regionální dimenzi jednotlivých textů. Velkou část výstupů budou v rámci projektu představovat především
kapitoly věnované jednotlivým literárním epochám, tématům a teoretickým otázkám v kolektivní monografii Metzler Handbuch
Böhmen – Mähren - Prag. Literatur einer Region. Tato publikace usiluje o podrobné a obsáhlé zpracování geneze, etablování,
transformace a vlivu německy psané literatury Českých zemí, jakož i s ní spojené hierarchizace a tvorby stereotypů, které dodnes
ovlivňují a zkreslují obraz této literatury. Zmíněná publikace je plánována na konec r. 2016. Kromě ní vznikne k výše představené
problematice v rámci projektu řada jednotlivých studií, které vyjdou jako součást dalších monografií nebo jako články v odborných
časopisech. Specifické těžiště výzkumu KG tvoří v posledních letech bádání k příčinám, průběhu a následkům první světové války a
jejich literárnímu zpracování. Toto téma lze považovat za specifickou problematiku v koncepci „regional turn“. Jde o téma, které je
momentálně v mezinárodním bádání velmi atraktivní, protože při příležitosti stého výročí vypuknutí první světové války sice vznikly
četné obsáhlé a široce koncipované studie, ale „poptávka“ po poznatcích z oblastí regionální kultury je v tomto kontextu stále velká.
Jde hlavně o chybějící studie k problematice transkulturality, jež v projektu vypracují doktorandi a studenti magisterského studia, kteří
se na danou problematiku zaměřují. Osobitou problematikou, jíž se projekt rovněž bude zabývat, jsou náboženské,
společenskopolitické a dějinně-filozofické strategie, které byly v 19. a 20. století vyvinuty ke kontrole latentní agresivity. Zkoumány
budou především rétorické argumentační vzorce, ze kterých tyto strategie vycházejí, a narativy, které je formují, čímž bude dosaženo
důležitých poznatků o tom, do jaké míry v daném období dominovaly státem prefigurované a mediálně propagované argumentační
vzorce, nebo se naopak v diskurzu dokázaly alespoň částečně prosadit individuální přístupy. Práce a publikace projektu jsou úzce
spjaty s výše popsaným teoretickým rámcem a jsou tak i přes svou tematickou rozdílnost začleněny díky specifické perspektivě
„regional turn“ do řešení kulturně vědeckých problémů, o něž momentálně usiluje i řada dalších mezinárodních vědeckých pracovišť.

The goal of this project is a theoretical extension of the dominant concepts of cultural turn and the development of concepts and
methods for portraying locally limited cultural regions. Common ethnological and anthropological approaches (C. Geertz, H.
Bhabha) shall be connected in a new way with the structural models of spatial turn and with the hermeneutic description of texts
and events. In the context of cultural studies, this new combination of different models is called regional turn (M. Weinberg). It was
co-developed by J. Krappmann and M. Horňáček in several studies. Cultural turn shall be understood in the context of regional turn
as a paradigm shift that only provided basic categories for a text and sign oriented cultural analysis which now shall be specified for
the description of regional cultural and literature spaces, which shall be mediated with a more powerful action-oriented cultural
approach and which must be transferred to the analysis of significant literary questions and to the research field of political and
cultural studies. On the basis of this perspective, a research practice revealing cultural dimensions that have been unseen or
blanked out so far will be developed by the means of establishing unusual relations and connection across the disciplines and
theories. The individual contributions and analyses aim at a new intercultural and transnational placement of German literature in
Bohemian Lands in a complex sphere of reciprocal relations and tensions of German, Jewish, Czech and Habsburg literature and
culture. The conception of the regional turn makes it possible to underline the cultural diversity of the regions Bohemia and Moravia
in opposition to unifying conceptions of culture. Output of the project will be chapters dealing with individual literary periods, topics
and theoretical questions in Metzler Handbuch Böhmen – Mähren - Prag. Literatur einer Region. This work strives to provide a
detailed and complete overview of genesis, establishment, transformation and influence of literature in Bohemian Lands written in
German and the related hierarchization and creation of stereotypes which influence and distort the image of this literature even
today. The Handbuch should be published in autumn 2016. In addition to this monography, numerous studies which deal with
individual cases within the research field described above are planned. They will be either published as a part of other
monographies or as articles in scientific magazines. In the last years, research of causes, progress and consequences of World
War I has become a special focus at the Institute for German Studies. This topic can be considered a specific case of the
conception of regional turn. It is a subject which is very attractive for the contemporary science and although many comprehensive
studies were published at the occasion of the 100 year anniversary of the beginning of World War I, the need for new discoveries in
the field of regional culture is in this context still a huge one. It concerns, above all, missing studies examining the transcultural
questions which shall be provided by students in the master and doctorate program who deal with the topic of World War I and its
influence on the German, Czech and Slovak literature and journalism. The last section of the project explores the historical,
philosophical, religious, social and political strategies of argumentation which were supposed to fight latent aggressiveness in the
19th and 20th century. The objective is to discover to which extent argumentative models that were prefabricated and medially
propagated by state dominated in the examined period or, alternatively, if some, at least partially individual approaches could assert
themselves in the discourse. All works and studies of the project are tightly connected with the theoretical frame described above
and they are thanks to their specific perspective of regional turn a part of solution to cultural scientific problems.

IGA_PF_2015_017
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Evropská unie a finanční krize: Jak se změnil
vztah mezi právním řádem EU a právními řády
členských států?

Kategorie regionality v kulturních vědách.
Německá literatura v Českých zemích jako
paradigma.

Kopal

Krappmann

The object of this project is the pursuit of a comprehensive treatment of the concept of marital property law to the transformation
occurred as a result of "large recodification of private law relationships" which was conducted among others by Law no. 89/2012
Coll., The Civil Code, which entered into force January 1, 2014. That objective the project achieved through a detailed analysis of
the relevant regulations / laws on Czech territory and comparison of obtained results with the results of research activities in relation
to relevant foreign regulations.
The project aims to show a selected scholastic impulses for contemporary philosophy. The theme is divided into a section
concerning scholastic doctrines and into a section concerning scholastic method. Within the doctrinal one section, lectures will be
held on the topic: Contribution of Scholastic Thought for the Debate in Contemporary Philosophy of Philosophy of Man and
Metaphysics. Within the methodical one section of the project, Mgr. Kotala will examine the basic elements of the Jesuit tradition of
scholastic disputation held primarily in the 16th and 17th century.

IGA_CMTF_2015_014

Vznik a vývoj křesťanské sakrální architektury

Pojsl

Miloslav

Vznik křesťanské sakrální architektury klademe již do 1. století. Tehdy počátky liturgického shromaždiště spatřujeme v židovském
náboženském prostředí. Teprve židovská povstání proti římské říši znamenala definitivní rozchod mezi judaismem a vznikajícími
křesťanskými sbory na rozsáhlém říšském území včetně města Říma. Sakrální architektura ve vlastním slova smyslu je projevem až
doby císaře Konstantina I. a jeho nástupců. Bylo to právě římské kulturní (nikoliv kultovní) prostředí, z něhož byly čerpány vzory pro
nejstarší křesťanské baziliky v Římě a v Palestině. Tyto procesy je třeba rekonstruovat nejen na základě dochovaných stavebních
pozůstatků, ale rovnocenně také na základě soudobé křesťanské i mimo křesťanské literatury. Věnovat se budeme sakrální
křesťanské architektuře pozdní antiky, vlivu Byzance v 6. století na západě a postupnému přechodu k raně středověkému období, kdy
byly kladeny základy křesťanství v barbarských státech západní a jižní Evropy. Zvláštní pozornost budeme věnovat architektuře vzniklé
v procesu christianizace západních Slovanů. Vykopávky na Moravě, ne Slovensku a v Čechách byly od 50. let 20. století interpretovány
často formálním způsobem bez ohledu na širší náboženskou a kulturní situaci Evropy od konce 8. do počátku 10. století. V
publikacích posledních dvou grantů (2013 a 2014) jsme mohli těmto problémům věnovat omezenou pozornost pouze v kontextu
zpracovávaných témat. Pozornost budeme věnovat sakrální architektuře románského a raně gotického (přechodného) slohu zejména
na Moravě (Čechy, Polsko, Rakousko pouze významné příklady). Sledována bude zejména návaznost na architekturu Velké Moravy a
na další vlivy okolního středoevropského prostředí. Speciální pozornost bude věnována pozdně románské architektuře cisterciáckého
kláštera na Velehradě na základě nejnovějších archeologických výzkumů posledních tří let. Dále rekonstrukci lavatoria na základě
rozboru architektonických fragmentů z lapidária. max. počet znaků 4000

The origins of the Christian sacred architecture can be already discovered in the 1st century. We can consider Jewish religious
environment of that time as crucial for establishment of liturgical meeting points. Only Jewish uprisings/rebellions against the
Roman Empire caused the definitive parting/separation between Judaism and emerging Christian congregations in the spacious
imperial territory, including the city of Rome. The sacred architecture in the strict sense of word meaning proved itself not until the
time of the Emperor Constantine I and his successors. It was the Roman cultural (not a cult) environment from which designs of the
oldest Christian basilicas in Rome and in Palestine were taken. Those processes need to be reenacted not only on the basis of wellpreserved remains of buildings and other structures, but also on the basis of Christian and non-Christian literature. We will devote to
the Christian sacred architecture of the late antiquity, the influence of Byzantium in the 6th century in the west and to the gradual
transition to the early medieval period, when the foundations of Christianity were laid in barbarous countries of Western and
Southern Europe. Particular attention will be devoted to architecture incurred in the process of Christianization of Western Slavs.
Findings in Moravia, in the Slovak Republic and the Czech Republic were often interpreted in a formal manner since the fifties of the
20th century, without any regard to wider religious and cultural situation in Europe from the late 8th century to the early 10th century.
In publications of the last two grants (2013 and 2014) we were able to pay a limited attention to these problems only in the context
of the elaborated themes. Our attention will be devoted to the sacred architecture of Romanesque and early Gothic (transitional)
style especially in Moravia (as far the Czech Republic, Poland and Austria is considered, only significant examples will be
mentioned). The link-up to the architecture of Great Moravia and other influences of the Central European environment will be
mainly monitored. And a special attention will be paid to the late Romanesque architecture of the Cistercian Monastery in Velehrad
based on latest archaeological findings over the last three years. And finally - the Lavatorium reconstruction based on an analysis of
architectural fragments from the Lapidary. max. počet znaků 4000
The research project is focused on the implementation of survey dealing with the experience of balancing of life among seniors. The
project builds on an existing study related to active aging and backed by TA ČR and in 2014 completed project IGA "Life balance
and the importance of spirituality in the elderly." . The ongoing interviews related to the study show that spiritual component is
important factor in balancing of life among seniors. This research project IGA is therefore focused on this spiritual component religious, as well as non-religious. The selection of participants will be targeted and focused on notable personalities of Czech
intellectual community. In a broader context, it is about a deeper understanding of how people with higher education experience
their balancing of life, how they cope with finding integrity. The research aims to create conditions for the placement of certain parts
of the interviews on the web.The research is based on international project DIPEx Oxford, which is led by Health Experiences
Research Group, University of Oxford, UK. The project will provide the next stage of joining the DIPEx project. At least 10 qualitative
interviews with seniors will be carried out, as well as following transcript and qualitative analysis according to DIPEx methodology.
We expect at minimum two scientific outputs, submitted to impacted journal and one will be a monograph. Outcomes of the project
will be also used as sources to support study for the students of doctoral study programme - Social and Spiritual Determinants of
Health.

IGA_CMTF_2015_015

ŽIVOTNÍ BILANCOVÁNÍ A VÝZNAM
SPIRITUALITY U SENIORŮ 2

Tavel

Peter

Výzkumný projekt je zaměřen na realizaci výzkumných šetření prožívání životního bilancování u seniorů. Projekt navazuje na již
existující studii týkající se aktivního stárnutí a podpořenou TA ČR a na v roce 2014 realizovaný projekt IGA „Životní bilancování a
význam spirituality u seniorů“. V již probíhajících rozhovorech spojených se studií se ukazuje, že se v životním bilancování seniorů je
spirituální složka důležitým faktorem. Předkládaný výzkumný projekt IGA je tedy zaměřený na tuto spirituální složku – tak religiózní,
jako i nereligiózní. Výběr participantů bude proveden cíleně a změřený na významné osobnosti české intelektuální obce. V širší
souvislosti jde o hlubší pochopení toho, jak osoby s vyšším vzděláním prožívají své životní bilancování, jak se vyrovnávají s hledáním
integrity. Výzkum má za cíl vytvořit předpoklady pro umístnění některých částí rozhovorů na webu. Výzkum se opírá o mezinárodním
projekt DIPEx Oxford, který je zastřešen Health Experiences Research Group, University of Oxford, UK. V průběhu projektu proběhne
další fáze zapojení do projektu DIPEx. Bude realizováno dalších nejméně 10 kvalitativních rozhovorů se seniory a jejich následný
přepis a kvalitativní analýzu dle metodiky DIPEx. Předpokládáme minimálně dva odborné výstupy: jeden bude zaslaný do
impaktovaného časopisu, jedním bude odborná monografie. Výsledky výzkumu budou také využívány jako zdroje ke studiu pro
studenty DSP Sociální a spirituální determinanty zdraví. V závěrečné fázi jde o přípravu na certifikaci metodiky DIPEx v Oxfordu a
samotné přijetí do mezinárodních sítí ve Freiburgu.

IGA_PF_2015_018

Kompetenční výluky ve správním soudnictví s
detailním zaměřením na rozhodnutí předběžné
povahy jako kompetenční výluku

Küchlerová

Martina

Předkládaný projekt se pokouší nastínit reprezentativní obraz vývoje správního soudnictví na našem území a do tohoto následně
zasazovat kompetenční výluky. Cílem projektu je přispět k poznání problematiky kompetenčních výluk ve správním soudnictví v
průběhu jeho vývoje na našem území. Projekt je projektem teoreticko – praktickým s hlavním výstupem v podobě monografie. Na
počátku je vytvořeno teoretické zázemí a uchopení pojmu kompetenční výluka, který se následně tenkou linií táhne skrze celou práci.
Je vymezována působnost správních soudů v jednotlivých obdobích vývoje správního soudnictví na našem území, a do tohoto jsou
zasazovány kompetenční výluky. Rovněž zpracovává právní úpravu správního soudnictví a kompetenčních výluk v současné platné a
účinné právní úpravě. U každé z kompetenčních výluk je poukazováno na problémy, které mohou v praxi nastat při její aplikaci, tyto
jsou místy demonstrovány i na konkrétních případech.

This project attempts to outline a representative picture of the development of administrative justice in our country and this
consequently promote competency exceptions. The aim is to contribute to the exploration of the issue of jurisdiction exclusions in
administrative justice in the course of its development in our country. The project is the project of theoretical - practical. At the
beginning, is created a theoretical background and grasp the concept of competency exceptions, which is then a thin line extends
through the whole thing. The scope of thesis is defined by the administrative courts in different periods of development of
administrative justice in our country, and in this competency are implanting a exceptions. It also handles administrative justice
legislation and jurisdiction exceptions currently valid and effective legislation. For each of the competency exception is pointed out
problems that may arise in practice in its application, these places are demonstrated on specific cases.
The subject of this project is a thorough analysis of the TV series phenomenon of opening title sequence. Even though this
constructional element is quite an obligatory part of text processing, it is also a hugely undertheorized topic in the television studies
field. Apart from a few isolated references in professional literature (Ellis 1992), qualitatively problematic interest of fan community,
or a very limited amount of studies (Bednarek 2014a, 2014b, Fahlenbrach 2014), the opening title sequence is on a long term basis
an ignored topic. It is the filling of this blank space in the field of television studies which is thus a huge challenge, although there
might exist a risk in the fact that at this point, it is technically speaking neither possible to follow up with any other attempts of
theorizing this “text in text”, nor its potential research from the pragmatic point of view (from the production perspective or the
perspective of the viewers). The opening title sequence theme could be perceived from several points of view, the final publication
should synthesize some of the possible perspectives. The pillar of the final output will be the TV form point of view on the opening
title sequence (as it is understood e.g. by neoformalist theory), meaning the ruminating about its typology from the rhetoric or
stylistics standpoint. Another level comprises of various types the sequence relates to the “core” of the story itself, thus the program
itself, or its relation to other construction elements of television programs (teaser, recaps, cliff-hanger mechanisms). Furthermore,
the historicist level is usable, since in concrete national and production scopes, distinct evolutionary changes of opening title
sequence’s aesthetics could be observed, together of course with the tendency of reviving older constructional patterns. Last but not
least, the topic also offers questions concerning the intertextual linkage of the sequences to other televisual and non-televisual texts,
the relation of the title sequences to other TV discourses. Moreover, it is possible to formulate a wide range of hypothesis like “What
functions could the title sequence actually have for the viewers and how do these functions change in different contexts of viewing
practices (in TV flow, alternative consumption of peer-to-peer programmes).

IGA_FF_2015_040

Titulková sekvence televizního seriálu: formy a
funkce obligátního prvku televizního textu

Korda

Jakub

Předmětem projektu je zevrubnější analýza fenoménu titulkové sekvence televizního seriálu. Ačkoli je tento konstrukční prvek
televizních pořadů zcela obligátní součástí výstavby textu, jedná se o výrazně podteoretizované téma v oboru television studies. Kromě
několika izolovaných zmínek v odborné literatuře (Ellis 1982), kvalitativně problematického zájmu fanouškovské komunity či velmi
omezeného množství studií (Bednarek 2014a, 2014b, Fahlenbrach 2014) je titulková sekvence dlouhodobě ignorovaným tématem.
Právě zaplnění tohoto bílého místa oboru television studies je tedy velkou výzvou, byť jisté riziko spočívá v tom, že v tomto okamžiku
prakticky nelze navazovat na jiné pokusy o teoretizaci tohoto "textu v textu", ani jeho případný výzkum z pragmatického hlediska (z
perspektivy produkce či samotných diváků). Téma titulkové sekvence lze nahlédnout z několika různých úhlů a výsledný publikační
výstup by měl některé z možných perspektiv syntetizovat. Pilířem výstupu bude pohled na titulkovou sekvenci z hlediska televizní
formy (jak ji chápe např. neoformalistická teorie), tedy uvažování o její typologii z hlediska rétoriky či stylistiky,další úrovní jsou různé
typy vztahování se sekvence k samotnému příběhovému "jádru" textu, tedy samotnému pořadu, případně vztah k dalším konstrukčním
prvkům televizních pořadů (teaser, recap, mechanismus cliffhangerů). Uplatnitelná je dále úroveň historizující, jelikož v konrétních
národních či produkčních okruzích lze sledovat výrazné evoluční proměny estetiky titulkové sekvence, samozřejmě s některými
tendencemi k oživování starších konstrukčních vzorců. Téma ale v neposlední řadě nabízí také otázky týkající se intertextuálních
vazeb sekvencí na jiné televizní i mimotelevizní texty, vztah titulkových sekvencí k jiným televizním diskurzům, v neposlední řadě lze
formulovat řadu hypotéz, jaké funkce vlastně titulková sekvence sehrává pro samotné diváky a nakolik se tyto funkce mění v rámci
různých diváckých praktik sledování pořadu (v rámci TV toku, v rámci alternativní konzumace pořadu získaného přes peer-to-peer sítě
atd.). Cílem výzkumného týmu tedy bude vybrat z extrémně rozsáhlého materiálu vhodné příklady, na nichž by bylo možné
demostrovat, že titulková seriálové sekvence je svébytný materiál otevírající se formální a stylové analýze, demostrující také
dynamickou povahu televize jako média vybízející k různým diváckým praktikám.

IGA_PdF_2015_021

Transkulturání perspektivy pedagogického
vedení ve školách poskytujících povinné
základní vzdělávání

Peng

Danping

Tento projekt je zaměřen na transkulturální pojetí role pedagogického vedení ve školách poskytujících povinné základní vzdělávání a
především na roli ředitele v těchto procesech. Hlavním cílem je charakterizovat pojetí pedagogického vedení v českých školách
povinné základní vzdělávání. Z hlediska výzkumu vyžaduje charakter projektu uplatnění smíšeného designu, který bude probíhat ve
třech fázích projektu: v kvalitativní, kvantitativní a v deskriptivně-analytické fázi. Plánováno je min. 6 započítatelných výstupů.

This project focuses on the cross-cultural perspectives of the role of pedagogic leadership in schools providing compulsory school
education and the role of head teachers in it, in particular. The main purpose is to characterize the concept of pedagogic leadership
in Czech schools providing compulsory school education. The nature of the project requires mixed methodology research design
that will be applied in three stages of the project: qualitative, quantitative and descriptive-analytical. 6 countable outputs are
planned.

IGA_FZV_2015_013

Verifikace funkčního stavu ramenního pletence
po konzervativně léčené akromioklavikulární
luxaci

Calabová

Naděžda

Předkládaný projekt hodnotí efekt konzervativní terapie a míry funkčního deficitu horní končetiny u pacientů s luxací AC skloubení III.
stupně dle Rockwoodovy a Tossyho klasifikace. Cílem je zjištění jak se projeví zvolená rehabilitace na anatomických,
biomechanických a funkčních vlastnostech AC skloubení i celého ramenního pletence. Výsledky pak bude možné implikovat do
terapie pacientů po poranění AC skloubení a navrhnout cílený algoritmus terapie po traumatických luxacích tohoto kloubu.

The proposed project evaluates the effect of conservative therapy and the rate of functional upper limb deficiency in patients with AC
joint dislocation III. Grade Rockwood and Tossyho classification. The aim is to determine how the effect of rehabilitation on selected
anatomical, biomechanical and functional properties of the AC joint and the entire shoulder girdle. The results will be implied into
therapy patients after spinal AC joint and propose an algorithm therapy after traumatic luxation of the joint.

IGA_LF_2015_034

Inhibice buněčné odpovědi na DNA poškození v
průběhu nádorové tansformace a protinádorové Gurský
therapii

Ján

Četné maligní nádory se vyznačují inaktivací, nebo deregulací klíčových proteinů v drahách odpovědi na poškození DNA. Na jedné
straně, takové mutace umožňují buňkám v rané fázi onkogeneze uniknout z anti-proliferativní bariéry, která je těmito dráhami
zabezpečována, a buňky se dále vyvíjí cestou označovanou jako maligní transformace. Na straně druhé, některé součásti drah
odpovědi na poškození DNA jsou pro již transformované nádorové buňky nezbytné a podmiňují jejich přežívání a/nebo proliferaci.
Cílený zásah vůči specifickým komponentům drah odpovědi na poškození DNA by tak mohl být terapeuticky využitelný a to například
u rychle se dělících nádorových buněk. Ty vykazují vysokou míru replikačního stresu a sním spojenou vysokou míru DNA poškození.
Cílem tohoto projektu je na buněčných liniích a dále na myších modelech ověřit citlivost nádorových buněk vykazujících vysokou míru
spontánního replikačního stresu vůči inhibici specifických molekulárních drah, u kterých se předpokládá, že buňkám umožňují se s
tímto typem stresu vypořádat

Many malignant tumors display suppression or deregulation of key proteins involved in the DNA damage response (DDR). Such
mutations, on one hand, allow pre-cancerous cells to breach the anti-proliferative barrier posed by the DDR, thereby enabling the
progression of pre-malignant lesions to full malignancy. On the other hand, suppression of DNA damage signaling network
furnishes the ‘weak point’ of tumor cells. Emerging data suggest that synthetic lethal interactions between mutated oncogenes or
tumor suppressor genes with proteins involved in the DNA damage response could be used to preferentially kill cancer cells, by
exploiting dependencies that are not shared by normal tissue. Excessive replication stress in cancer cells and hence dependency
on stress-support mechanisms seems to be a weakness of cancer cells. In this research project, we propose to examine the
possible synthetic lethal effect of oncogene-induced replication stress combined with inhibitors of replication stress-responding
pathway in various cellular and also mouse models.

Jitka

V rámci předkládaného projektu bude podrobena důkladné analýze jedna z forem násilí, se kterou se lze setkat na pracovišti, a sice
mobbing. I přesto, že v současné době existuje řada publikací a výzkumů, které se zaměřují na psychologické aspekty mobbingu,
právní úprava tohoto nebezpečného fenoménu je nedostačující a kusá. Vzhledem k tomu, že mobbing není pouze institutem právním,
bude každý jeho jednotlivý problematický aspekt hodnocen s přihlédnutím k dosavadním sociologickým a psychologickým
poznatkům. Pro účinnou komparaci, která bude během výzkumu provedena, a pro vytvoření cenných návrhů de lege ferenda, je totiž
nutné analyzovat také chování společnosti v daném státě, a to za účelem zhodnocení aplikovatelnosti daného institutu v českých
podmínkách. Pro komparaci byl zvolen jeden ze států americké federace, a sice Kalifornie. V Kalifornii byla, jako v prvním státě
federace, zavedena ochrana před mobbingem, a to již v roce 2003. Proto je tento institut probádaný podrobně. O snaze tamních
zákonodárců pojmout tuto problematiku komplexně a předvídat možné právní konsekvence svědčí též fakt, že dne 1. 1. 2015 byla
zakotvena povinnost zaměstnavatelů s více jak 50 zaměstnanci absolvovat školení týkající se prevence a včasného rozpoznání
mobbingu. Výstupem z projektu budou tři odborné články publikované v recenzovaných časopisech, v nichž budou shrnuty závěry
výzkumu týkající se aplikovatelnosti kalifornské právní úpravy na úpravu tuzemskou a dále též kritické zhodnocení stávající
hmotněprávní a procesněprávní úpravy mobbingu v České republice. Pozornost bude věnována mobbingu a jeho řešení především z
pohledu soukromoprávního, tedy situaci, kdy šikanující jednání na pracovišti nevykazuje znaky žádné skutkové podstaty trestného
činu či přestupku.

In this project one form of violence, called mobbing, which may be encountered in the workplace, will be subjected to a thorough
analysis. Despite the fact that there are currently a number of publications and studies that focus on the psychological aspects of
mobbing, legislation of this dangerous phenomenon is insufficient and fragmentary. Since mobbing is not only a legal institution, its
every problematic aspect will be assessed taking into account the current sociological and psychological knowledge. For an
effective comparison to be made during the research and the creation of valuable suggestions de lege ferenda, it is necessary to
analyze the behavior of the society in a given state in order to evaluate the applicability of the Institute in Czech conditions. One
state of the American Federation was chosen for comparison, namely California. California was the first state of the American
Federation where protection from mobbing was introduced, already in 2003. Therefore, this Institute is explored in detail. The effort
of local lawmakers to accommodate this issue comprehensively and anticipate possible legal consequences, is evidenced by the
fact that on 1. 1. 2015 the obligation of employers with more than 50 employees to undergo training on prevention and early
detection of mobbing was anchored. The outcome of the project will be three articles published in peer-reviewed journals in which
the research findings regarding the applicability of the California legislation on domestic adjustment, and also a critical assessment
of the existing substantive and procedural law of mobbing in the Czech Republic will be summarized. Attention will be paid to
mobbing and its solutions primarily from the perspective of private law, a situation in which bullying in the workplace shows no
signs of a crime or a misdemeanor.
The project is subdivided into three thematic sections: linguistics, translatology and literary science. Each section is represented by
PhD students and their supervisors. The project enhances international level of the PhD research via their attending international
conferencies, contacting their colleagues abroad and publishing their papers in internationally acknowledged journals. The
supervisors role is restricted to supervision and at most co-authoring of resulting studies. The international presentation and
publication of the PhD research is also part of their PhD syllabi and the project thus supports theoretical research aspects of the
existing system of PhD studies in English and American Literature and English Language.
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Právní aspekty mobbingu

IGA_FF_2015_041

Angloamerická lingvistika, literární věda a
translatologie v mezinárodním kontextu

Veselovská

Ludmila

Projekt bude probíhat ve třech sekcích: lingvistické, literární a translatologické. Každou z nich tvoří doktorandi, na jejichž výzkum,
začlenění do mezinárodních vědeckovýzkumných struktur a publikování je projekt zaměřen. Zapojení školitelé mají především poradní
a kontrolní úlohu a sami se na projektu publikačně podílejí pouze jako konzultanci a možní spoluautoři. Mezinárodní zkušenosti
mohou doktorandi získat pouze na mezinárodních konferencích v zahraničí, od pracovních kolokvií specializovaných pracovních
skupin po oborově zaměřené celoevropské či světové kongresy, pořádané organizacemi jako Evropská asociace pro studium
angličtiny či Evropská společnost pro translatologická studia apod. Mezinárodní prezentace vlastního výzkumu je také nedílnou
součástí doktorandského studia a navrhovaný projekt podporuje odborné a mezinárodní aspekty stávajících modulárních programů
Anglická a americká literatura a Anglický jazyk.

IGA_PdF_2015_022

Popis základních fenoménů vztahu edukace a
myšlení v kontextu konstruktivistivckého
vzdělávání učitelů a žáků

Chudý

Štefan

Projekt se bude zabývat konceptuální rovinou vztahů učení a změnou myšlení učitelů a žáků v kontextu konstruktivní teorie. Teoretická
část bude pojednávat obecně o konstruktivismu jako základní linii vzdělávacího procesu. Tento proces bude následně aplikován v
obsahové rovině vzdělávání žáků v oblasti výuky literárních celků (psycholingvistické aspekty vzdělávání)‚ v kulturním kontextu
(sociologické aspekty), kontextu multikultury a kontextu hodnot (edukační aspekty). V empirické části se bude projekt zabývat
možnostmi využití metod etnografického přístupu v rovině využitelnosti rozhovorů a pozorování. Následně bude provedena reflexe
výsledků, které budou podrobeny ontologické analýze a analýze fenoménů. Výsledkem projektu bude popis rekonstrukce daných
fenoménu v konstruktivistické teorii vzdělávání a kvalitativní změny při výuce učitelů.

The project will address the conceptual level relationships change of thinking and learning for teachers and students in the context
of constructive theory. The theoretical part will deal generally about constructivism as the baseline of the educational process. This
process is then applied to the substantive level education of pupils in teaching literary units (psycholinguistic aspects of education),
in a cultural context (Sociological Aspects), the context of multiculturalism and context values (educational aspects). In the empirical
part of the project will address the possibilities of using ethnographic methods approach in terms of usability interviews and
observations. This will be followed reflection of the results to be subjected to ontological analysis and analysis of the phenomenon.
The result will be a description of the reconstruction of the phenomenon in the constructivist theory of learning and qualitative
changes in teaching teachers.

Veronika

Vznik nových konfesí na počátku raného novověku je považován za jeden z podnětů moderního uvažování o koncepci lidských práv a
svobod – podnět daný potenciální možností volby vyznání. S rozšířením věroučné nabídky se totiž rozšiřovala rovněž možnost volby
spojená velmi úzce s otázkou konverze. Být konvertitou se již nevázalo pouze na kontroverzní přestupy mezi křesťanstvím, islámem a
židovstvím, ale stalo se palčivou a nadmíru aktuální otázkou i uvnitř celého západního křesťanstva. Konverze byla věcí jednotlivce a
jeho náboženského svědomí, avšak stejně tak stála ve středu zájmu dané společnosti jako celku, opírajíce se mnohdy o ryze světské
motivy. Byla vyjádřením osobního přesvědčení, výsledkem vnějších tlaků i účinným nástrojem argumentace různých zájmových
skupin. Představovala tak jeden z nejaktuálnějších a nejkontroverznějších mezníků nastolených v raně novověké společnosti
reformací. Je zdánlivě probádaným a jasně definovaným tématem, které však ukrývá mnoho vrstev významů, jejichž komplexnost
dosud stála spíše na okraji badatelské pozornosti historiků, což má za cíl změnit předkládaný projekt zabývající se výše nastíněným
tématem konverze v raně novověké společnosti.

The birth of new confessions at the beginning of early modern era is considered to be one of impulses of modern thinking about
human rights and freedoms – the impulse set by potential free choice of worship. Moreover, the enlargement of confessional
possibilities was interconnected with a choice to convert. To become a convertite was no longer bound to controversial change
among Christianity, Islam and Judaism but it also happened to be a burning and acute question inside the whole western Christian
community. A conversion was a matter of an individual and his religious conscience, however, it stand in the very centre of interest
of the whole society and was often based on purely secular motifs. It meant one of the most topical and controversial milestones
established in early modern society by the reformation. It seems to be a researched and clearly defined topic that contains many
meanings, of which complexity historians have pushed aside until the present time. This project would like to change it and present
the issue of conversion in early modern society from all points of view.
The presented project deals with studying selected proteins and peptides involved in metabolic pathways of plants and animals.
Proteins play an important role in many processes of a cell. These processes react on stress, developmental stages etc. Some of
them are activators or inhibitors of enzyme activity of other proteins participating in metabolic pathways. Proteins are also markers
used in laboratory diagnostics of diseases or pathological changes in organs. In addition, peptides can play an important role in
immune system of organism. Several hundreds of antimicrobial peptides have been described in all organism including bees. The
research of gene expression is essential for understanding physiological processes in plants. The project is divided into 6 particular
tasks, each of them has its own research aim. All tasks belong to the group of priority topic of the IGA grant (The research of the
regulation role and other proteins in key metabolic processes; molecular biology of the plant cell, plant proteomics). These topics
will be researched during the year 2015 and at the beginning 2016: A) Study of S-nitrosylation of proteins as a part of signalling
pathways during biotic stress; B) Purification and characterization of three mutants of S-nitrosoglutathionreductase from
Phytophthora infestans and Solanum lycopersicum; C) Epigenetic mechanism regulating de novo development of stem meristeme;
D) The function of TFT9/14-3-3 in the de-etiolization of tomato (Solanum lycopersicum L.); E) Antimicrobial peptides as an important
part of humoral immune system; F) Proteomic analysis of urine of sewer rats in experimental model of chronic kidney damage
induced by angiotensin II. The equipment of the Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research and also
of the Department of Biochemistry of Faculty of Science, Palacky University Olomouc, will be used for analysis and experiments
necessary to fulfil aims of the project. The involved students will be using modern methods of molecular biology (PCR, cloning),
proteomics (chromatography, mass spectrometry) and also microbiological methods (bacteria cultivation, preparation of growth
media). The students will be working under control of academic staff of both departments to guarantee the quality of their research.
The academic staff have been student’s supervisors or advisors. Obtained results will be published at student scientific conferences
(presentation or posters) and also in peer-reviewed impacted journals from relevant fields.

IGA_FF_2015_042

Na „druhé“ straně. Konverze a její role v raně
novověké společnosti

Jordánová

Chmelařová

IGA_PrF_2015_026

Studium metabolismu, modifikací a funkcí
proteinů a peptidů jako důležitých modulátorů
signálních drah a regulátorů vývoje rostlin,
markerů poškození orgánů živočichů a
biomolekul s antimikrobiální funkcí

Danihlík

Jiří

Předkládaný projekt se zabývá studiem vybraných proteinů a peptidů účastnících se metabolických drah rostlin a živočichů. Proteiny
hrají důležitou roli v mnoha buněčných procesech, které jsou reakcí na stresové podmínky, vývojová stádia a další. Některé z nich
fungují i jako aktivátory nebo represory enzymové aktivity jiných proteinů podílejících se na metabolismu buňky. Proteiny slouží i jako
markery v laboratorní diagnostice nemocí nebo poruch orgánů. Peptidy mohou navíc hrát významnou úlohu v imunitním systému
organismů, bylo popsáno několik stovek antimikrobiálních peptidů napříč všemi organismy včetně včel. Výzkum genové exprese je
nutný pro porozumění fyziologickým procesům rostlin. Projekt je rozdělen na 6 výzkumných dílčích úkolů, kdy každý z úkolů má
konkrétní výzkumný cíl. Tyto dílčí aktivity náležejí do prioritních témat IGA grantu (Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v
klíčových metabolických procesech; molekulární buněčná biologie rostlin; rostlinná proteomika). V průběhu roku 2015 a počátkem
roku 2016 budou řešena následující témata jako dílčí projekty: A) Studium S-nitrosylace proteinů jako součást signálních drah rostlin
při biotickém stresu; B) Purifikace a charakterizace tří mutantů S-nitrosoglutathionreduktasy z Phytophthora infestans a Solanum
lycopersicum; C) Epigenetické mechanizmy regulující de novo vývoj apikálního meristému stonku; D) Úloha TFT9/14-3-3 v procesu deetiolizace u rajčete (Solanum lycopersicum L.); E) Antimikrobiální peptidy jako důležitá součást humorálního imunitního systému; F)
Proteomická analýza moči laboratorních potkanů u experimentálního modelu chronického poškození ledvin indukovaném působením
angiotensinu II. Zařízení Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a také Katedry biochemie PřF UP bude
využito k analýzám a experimentům nutným pro zdárné splnění cílů projektu. Zúčastnění studenti budou využívat moderních metod
molekulární biologie (např. PCR, klonování), proteomiky (např. chromatografie, hmotnostní spektrometrie) a také metod
mikrobiologických (např. kultivace bakterií, příprava vhodných médií). Studenti budou řešit dílčí úkoly projektu pod dohledem
akademických a vědeckých pracovníků obou pracovišť, kteří jsou vedoucími nebo konzultanty jejich diplomových nebo doktorských
prací, aby bylo odborně garantováno splnění zadaných cílů. Výsledky jednotlivých dílčích výzkumných úkolů budou prezentovány na
vědeckých studentských konferencích formou přednášek nebo plakátových sdělení a také v impaktovaných časopisech z příslušného
vědního odvětví.

IGA_LF_2015_035

Charakterizace lékařsky významných
mikroorganismů s využitím molekulárních
metod

Hamal

Petr

Studium vzniku a šíření bakteriální rezistence v humánní a animální oblasti, včetně stanovení jeji genetické podstaty a
epidemiologické analýzy rezistentních bakterií. Vyhodnocení vlivu selekčního tlaku antimikrobních přípravků na vývoj odolnosti
bakterií. Možnosti antibiotické léčby vybraných bakteriálních infekcí. Vliv prodloužené kultivace na citlivost detekce mikrobiálních
patogenů u nemocných cystickou fibrózou a analýza klonální struktury izolátů komplexu Burkholderia cepacia u těchto nemocných.
Detekce, charakterizace a studium mechanismů rezistence u patogenních hub s využitím molekulárních metod. Sledování citlivosti
mikromycet k systémovým antimykotikům. Epidemiologický monitoring mykotických infekcí. Sledování protilátkové odpovědi u
aspergilových a kandidových infekcí.

Study of development and spread of bacterial resistance among humans and animals including its genetic substantiality and
epidemiologic analysis of resistant bacteria. Evaluation of selective pressure influence of antimicrobial agents on the development
of bacterial resistance. Possibilities of antibiotic treatment of selected bacterial infections. Influence of extended incubation period
on detection sensitivity of microbial pathogens in cystic fibrosis patients and clonal structure analysis of the isolates from
Burkholderia cepacia complex in these patients. Detection, characterization and study of resistance mechanisms in pathogenic
fungi using molecular methods. Surveillance of susceptibility of micromycetes to systemic antifungals. Epidemiological surveillance
of mycotic infections. Evaluation of antibody response in Aspergillus and Candida infections.

Jan

Historická věda tradičně zasazovala do centra dějinného vývoje jednotlivé osobnosti nebo pracovala s vyššími organizačními celky
jako je společnost, národ, lid. Cílem tohoto projektu je zkoumat situace, kdy se tyto dvě roviny propojují. Nejnovější výzkumy ukazují,
že v historii má neopominutelné místo člověk - jedinec, který formuje svou existenciální strategii v konfrontaci s okolní komunitou. Ať
už se do ní snaží začlenit nebo se vůči ní vymezuje, činí tak pod vzrůstajícím tlakem rodícího se protomoderního státu. Míra do jaké je
jedinec schopen ovlivňovat své okolí je dána výslednicí konkrétních historicko-sociálních okolností a schopností jedince v daných
podmínkach jednat. Tyto záměry však často byly v rozporu se zájmy okolní komunity. Průkopnickou prací poukazující na tento trend
jsou historicko-antropologické studie Carla Ginzburga a dále vztah mezi komunitou a jedincem v jejím středu vymezuej sociohistorická
práce Gerarda Nóiriela. Projekt chce sledovat komplexní vztahy jedince a společnosti ve třech případových studiích. Dílčí projekty
nesou odlišná témata, ale přesto jsou spojeny zaměřením na konfliktní interakci mezi individualitou a komunitou v předmoderní době.
Tento přístup byl zvolen proto, že dochované prameny promlouvají o situacích, které probíhaly v konfliktním střetu mnohem
podrobněji, než o případech nevymykajících se běžným podmínkám. První studie se pomocí metod intelektuální historie pokusí
popsat myšlenky Mikuláše Kusanského a jejich recepci u Jana Amose Komenského, který se jeho filosofií v mnohém inspiroval. Oba
ve svých antropologických spekulacích stáli u zrodu nového pohledu na místo jedince v okolním světě. Zároveň oba aktéři museli své
novátorské názory prosazovat proti okolní komunitě i širšímu okruhu intelektuálů. Srovnání jejich názorů na postavení člověka ve světě
a sledování jejich recepce a vlivu na komunitu budou hlavním zájmem studie. Další studie bude vycházet z analýzy unikátního
souboru dopisů a protokolů pražské konzistoře pod obojí. Tyto dokumenty pozoruhodně zachytily specifickou agendu týkající se
morálních přečinů. Zejména se jedná o připady opilství a problematiku rodinného života. Dílčí studie se zaměří metodami historické
antropologie na ojediněle dochovaný připad prospěcháře a recidivisty, faráře Jana Lahvičky, kterým chce dokumentovat snahu
konzistoře disciplinovat kněží a tím je také vyčleňovat ze středu lokální komunity. Výsledkem je střet aktérovy individuální strategie s
tlakem nejbližšího sociálního okolí, stejně jako se vzdálenou církevní autoritou. Poslední studie se zaměří na konflikt v rámci
rekatolizačního procesu 17. století. Konverze, byť často vynucená, stále mohla znamenat střet s protestantským okolím. Na druhou
stranu konvertité nebyli důvěryhodní ani pro referenční skupinu katolíků, a tak využívali různých strategii, jak tuto situaci změnit. Na
případu obyvatel Krnova, který byl bezmála sto let protestantským městem, budou reflektovány individuální strategie snažící se
vymezit se vůči protestantské komunitě měšťanů, a to zejména skrze dary katolickým institucím. Ty mohly být vyjádřením upřímné
indiviuální zbožnosti i snahou začlenit se do nové, rekatolizované společnosti. Výstupem projektu bude jedna publikace v časopise
indexovaném v databázi ERIH - Studia Comeniana et historica popř. Theatrum Historiae, a dvě studie v odborných recenzovaných
neimpaktovaných periodicích: Východočeské listy historické a Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické,
případně Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis.

The historiography was traditionally focused on important figures of political, cultural or economic sphere. The modern trends points
out, that we can not forgot individual persons, which are in constant interaction with surrounding community. Every individual have
to choose a strategy - he might try to incorporate himself in community or reject community and pursue his own goals. In both
cases he is doing so under the pressure of the state disciplination. A success of the individual strategy is a result of socio-historical
conditions and ability of person to act in these conditions. The goals of individual often are in conflict with surrounding community or
the disciplination tendency of state. The project is focused on complex relationship between individuality and community in three
case studies. Each study has its specific topic, but all are connected by their aim on conflict interaction between various persons
and their social surroundings pre-modern era. This approach was chosen mainly because sources tend to speak more on conflict
situation than on the day-to-day interactions. The first part of the project is going to describe the ideas of Nicolaus of Cusa and their
reception in the work of John Amos Komenský, who was greatly inspired by Cusa. Their ideas initiated a new viewpoint on the
place of the human in the society. Both philosophers had a hard time with the surrounding community because of their
unconventional thoughts. A comparison of their opinions about individuality and society is the main aim of the study. The second
article is going to analyze unique archive of letters and protocols of the Prague Utraquist Consistory. These documents did not
consider only process of self-organization of the Consistory, but also contends specific agenda concerning moral offenses. A study
is going to be focused on interesting case of recidivist friar Jan Lahvička. This cases an example of disciplination from the
Consistory, which was causing diversion between the friar and a local community. It lead to clash between friars individual strategy
and pressure from both the social community and the ecclesiastical authority. The last case study is focused on conflict in
recatholization process in the 17th century. A conversion, even though forced, still can provoked a clash with the protestant
community. On the other hand, convertites were not entirely trustfull amongst the catholic. This situation forced them to used
various strategies to better their social status. The case study of Krnov, which was for almost a hundred years a protestant city, will
survey individuals strategies of citizens, which were expressed by donations to catholic institutions. The donations could be
expression of sincere individual piety as well as strategy of incorporation to new recatholized society. The project funds will be used
for research on three articles. The main article will be published in journal indexed in ERIH database (Studia Comeniana et historica
or Theatrum historiae), other articles will be published in peer reviewed journals (Východočeské listy historické a Časopis
Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické / Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis).

IGA_FF_2015_043

Kořeny individuality: Konflikt mezi jedincem a
komunitou v historii

Červenka

IGA_PdF_2015_024

Výzkum vybraných odchylek a poruch
komunikační schopnosti se zaměřením na
specifika logopedické a surdopedické
diagnostiky a intervence

IGA_LF_2015_036

Neinvazivní měření krevního tlaku pomocí
analýzy pulzní vlny a pulsního transitního času
u pacientů se syndromem obstrukční spánkové
Sova
apnoe a jeho srovnání se standardní metodou
24 hodinového měření krevního tlaku manžetoupokračování

IGA_PdF_2015_026

IGA_LF_2015_037

Analýza reflexe vybraných pedagogických
disciplín v procesu konstituování
pedagogických znalostí studentů na PdF UP v
Olomouci.

Ekonomické a klinické hodnocení
postendodontického ošetření

Vitásková

Neumeister

Bojko

Kateřina

Projekt je zaměřen na vybrané skupiny jedinců s odchylkami (deficity) komunikační schopnosti či přímo s narušenou komunikační
schopností. Vybranými kategoriemi odchylek a poruch jsou komunikační a orosenzorická specifika jedinců s poruchou autistického
spektra (PAS), komunikační odchylky či zvláštnosti jedinců se sluchovým postižením a intaktních jedinců z kulturně-jazykově
odlišného prostředí (ovlivněného mimo jiné případným sociálním znevýhodněním), jedinců se získanými fatickými poruchami s
případnými kognitivními obtížemi (typu afázie), jedinců s DMO a s orofaciálními obtížemi a jedinců s poruchami polykání, u kterých
budou sledovány jazykově-kognitivní, auditivně-percepční, lexikálně-sémantické a foneticko-fonologické charakteristiky úrovně a
kvality komunikace a souvisejících podmiňujících procesů ze specifického logopedického a surdopedického náhledu. Snahou bude
nastavit měřítko analýzy a komparace i se zahraničním výzkumných prostředím. Z věkového hlediska budou dílčím způsobem
zkoumány všechny věkové skupiny. Projekt kombinuje náhledy z pohledu školské (či speciálněpedagogické) edukace s klinickým
přístupem. Průběžná data, informace a analytická zjištění získané prostřednictvím smíšeného výzkumného designu budou částečně
kvantitativně statisticky zpracovány a dále kvalitativně posuzovány. Koncepce projektu primárně respektuje specifický charakter
soutěže IGA – jednotlivé dílčí části výzkumu přímo korespondují s odborným zaměřením hlavních členů týmu, kterými jsou studenti
doktorského a magisterského studia oborů speciální pedagogiky. Odbornou garanci výzkumné práce studentů bude zajišťovat tým
jejich školitelů a konzultantů - akademických pracovníků Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu a částečně Oddělení
senzorických poruch Ústavu speciálněpedagogických studií, dlouhodobě odborně zaměřených na relevantní témata. Průběžné i
závěrečné výsledky budou prezentovány na mezinárodních odborných a vědeckých fórech, seminářích a konferencích, které budou
zaměřeny na různé aspekty komunikačních specifik, deficitů a narušení. Aktivní vystoupení členů týmu budou směřovat k
započitatelným publikačním výstupům, včetně odborných periodik. Závěrečné výstupy celého projektu budou shrnuty do odborné
knihy, která bude reflektovat výsledky jednotlivých šetření, jejich kritickou diskusi a explicitní syntézu pro jejich další využití odbornou
veřejností. Výstupy celého projektu budou podrobeny finální syntéze a finální výsledky shrnuty do kolektivně zpracované odborné
knihy, která bude reflektovat závěry jednotlivých výzkumných šetření. Kompletní i partikulární výsledky budou prezentovány na
tuzemských i mezinárodních konferencích a zveřejněny v odborných a recenzovaných publikacích

The project is focused on selected groups of individuals with differences (deficits) of communication skills or directly with
communication disorders. Selected categories of abnormalities and disorders are communication and orosenzoric specifics of
individuals with autism spectrum disorder (ASD), communication abnormalities or specificities of individuals with hearing
impairment and intact individuals from cultural and linguistically different environment (influenced by, inter alia, social
disadvantage), individuals with acquired fatic communication disorders with possible cognitive difficulties (such as aphasia),
individuals with cerebral palsy and/or with orofacial problems and people with swallowing disorders, for which will be monitored by
linguistic-cognitive, auditory-perceptual, lexical-semantic and phonetic-phonological characteristics of the level and quality of
communication and related processes which determine the specific speech and language therapy and special education for
hearing impaired previews. The aim is to set the benchmark for analysis and comparison with foreign research environment. From
the viewpoint of age, all ages will be partially explored. The project combines views from the perspective of school education (or
special education) with clinical approach. Continuous data, information and analytical findings obtained through a mixed research
design will be partially processed quantitatively (and statistically) and further qualitatively assessed. The project concept primarily
respects the specific nature of the IGA competition - individual parts of the research correspond directly with expertise of the key
team members, which are doctoral students and Master's degree undergraduate students of the Special Education. The
professional guarantee of the students' research work will be provided by a team of their trainers and consultants from the
Department of Logopedy and Communication Ability Studies and partially from the Department of Sensory Disorders of the Institute
of Special Education Studies, on long-term basis focused on relevant topics. The interim and final results will be presented at
international research and scientific forums, seminars and conferences, which will focus on various aspects of communication
specifics, deficits and distortions. Active participation of team members will be directed to a creditable publication outputs, including
journals. The final outputs of the project will be summarized in a scientific (expertize) book that will reflect the outcome of the
investigation, the critical discussion and explicit synthesis for their further use by experts. The outputs of the project will be subjects
to final synthesis and final results are summarized collectively processed into professional books, which will reflect the findings of
individual research studies. Complete and particulate results will be presented at national and international conferences and
published in peer-reviewed publications.

Milan

Syndrom obstrukční spánkové apnoe je nejvýznamnější poruchou dýchání ve spánku. Je to také jedna z nejvýznamnějších příčin
sekundární arteriální hypertenze. Měření krevního tlaku pomocí analýzy pulsní vlny je nová metoda, která může potenciálně přispět k
lepší diagnostice arteriální hypertenze během noční monitorace pacientů. Tento projekt má za cíl navázat na předchozí výzkum a
porovnat výsledky měření krevního tlaku pomocí této nové metody se standardním 24 hodinovým monitorováním krevního tlaku.
Dalším cílem tohoto projektu je zhodnotit, jak toto klasické 24 hodinové monitorování krevního tlaku ovlivňuje spánek vyšetřovaných
pacientů a zejména zhodnotit, zda nedochází k nadměrnému narušení architektoniky spánku a k falešnému nadhodnocení míry noční
hypertenze způsobené opakovanými mikroprobuzeními.

Obstructive sleep apnea syndrome is the most important sleep breathing disorder. It is also one of the most important causes of
secondary arterial hypertension. Blood pressure measurement using pulse wave analysis is a new method, which could improve
diagnosis of arterial hypertension during standard nocturnal monitoration of these patients. The aim of this project is to continu with
ongoing research and to compare results of this method with results of standard 24 hour blood pressure monitoring. The second
aim, is to assess, how is this classic ambulatory blood pressure monitoring influencing sleep of patients, if it is not excessively
disturbing sleep architecture and if there is not present a falsely higher rate of nocturnal hypertension due to repeated
microarousals.

Pavel

Projekt si klade za cíl analyzovat vliv vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti rekonstrukce
procesu vytváření pedagogických znalostí. Záměrem výzkumu je prostřednictvím metod fenomenografické analýzy (MCA – Meaning
Constitution Analyses) analyzovat proces reflexe obsahu vybraných pedagogických disciplín na proces konstitiování pedagogických
znalostí studentů. Základem výzkumných aktivit bude vědecké zkoumání obsahu vybraných disciplín tradičně zastoupených v kurikulu
pregraduální přípravy na Pedagogické fakultě. Oblastí zájmu bude reflektovat tyto obsahy v návaznosti na pedagogické znalosti jako
specifické kognitivní struktury. Pedagogické znalosti chápeme jako specifické kategorie budování individuálních kognitivních systémů.
Tyto systémy mají dle našeho názoru částečně implicitní charakter, který není možné zkoumat klasickými kvantitaivními metodami,
ale musí být zkoumány jako zvnitřněné soubory tezí a názorů, které mohou být v rozporu s deklarovanými výstupy z učení, které jsou
deklarovány jako výstupní kompetence absolventů a jsou také takto ověřovány prostřednictvím zkoušek. Prostřednictvím výzkumu tedy
chceme ověřit, zda znalosti prezentované studenty v rámci zkoušek na závěr vybraných disciplín korespondují s jejich zvnitřněnými
kognitivními strukturami a tedy zda výuka těchto disciplín má potenciál měnit budoucí profesní přesvědčení pedagogů. Vodným
nástrojem pro ověřování uvedených předpokladů se jeví metoda MCA, založená na fenomenografické metodě odvozené z metod
fenomenologické redukce, horizontalizace. Předpokládáme s ohledem na tuto skutečnost využití softwaru Minerva - autor Roger
Sages (Lund University), kterým Ústav pedagogicky a sociálních studií disponuje.

The aim of this project is to analyze the impact of education at the Faculty of Education, Palacký University, Olomouc on the field of
reconstruction of the pedagogical knowledge creating. The aim of the research is, through the methods of pheenomenographical
analysis (MCA - Meaning Constitution Analyses), to analyze the process of reflection on the content of selected educational
disciplines and the process of constitution of students´ pedagogical knowledge. The base of research activities will be the scientific
exploration of the content of selected disciplines, which are traditionally included in the curriculum of undergraduate training at the
Faculty of Education. The area of research interest will be the reflection of these content in response to pedagogical knowledge, as
a specific cognitive structure. Pedagogical knowledge are understood as a specific category of individual cognitive systems
building. These systems have, in our opinion, partially implicit character, which is not possible to investigate by the classical
quantitative methods. These systems have to be investigated as an internalized set of propositions and opinions, which may be in
conflict with the learning outcomes, declared as output competencies of graduates and verified through exams. Through this
research we want to verify whether the knowledge presented by students in the discipline-final tests correspond with their
internalized cognitive structures, and whether the teaching of these disciplines have the potential to change the future professional
beliefs of teachers. MCA method, based on phenomenographical method derived from the method of phenomenological reduction,
horizontalization, appears to be a useful tool for verifying our assumptions. We expect to use the software Minerva - author Roger
Sages (Lund University), which Institute of Education and Social Studies disposes.

Jakub

Postendodontické ošetření je léčebná metoda, jejímž účelem je rekonstrukce tvaru a funkce zubu. Podmínkou úspěšné
postendodontické rekonstrukce je kvalitně endodonticky ošetřený zub. Pokud zvolíme optimální typ postendodontického ošetření
eliminujeme zejména riziko fraktury zubu, které bývá často následkem oslabeného zubu po endodontickém ošetření. V současné
době není zcela jasné, která metoda ošetření je z dlouhodobého hlediska pro pacienta nejvhodnější. Proto je cílem našeho výzkumu
posoudit z dlouhodobého hlediska výhody a nevýhody jednotlivých metod postendodontického ošetření zubu. Klinického hodnocení
se zúčastní pacienti Kliniky zubního lékařství. Všichni pacienti podstoupí klinické a rentgenologické vyšetření při běžné preventivní
prohlídce a zároveň budou retrospektivně (pět let zpět) zhodnocena dostupná data těchto pacientů. Tito pacienti budou sledováni dále
v pravidelných půlročních intervalech do doby selhání zvoleného ošetření. Trvanlivost zvoleného řešení bude hodnocena pomocí
rentgenologického nálezu a klinického vyšetření. Dále bude provedeno ekonomické hodnocení a jejich vzájemná korelace.

The purpose of post-endodontic treatment is to restore the shape and function of the tooth. A good quality endodontic treatment is
required for an successful restoration. By choosing the optimal type of post-endodontic restoration the dentist eliminates the risk of
tooth fracture which is a frequent result of weakening the tooth during an endodontic treatment. It is not yet entirely clear, which
treatment method is the most appropriate for the patient as a long-tem solution. The goal of our research is to assess the
advantages and disadvantages of post-endodontic treatment methods in a long-term view. Patients of Institute of Dentistry and Oral
Sciences in Olomouc will take place in our clinical review. All patiens will undergo clinical and radiographic examination during
common preventive examination. Simultaneously, availale clinical data will be rated retrospectively (from recent 5 years). These
patients will be further observed each 6 months until given restoration method fails. The lifespan of each restoration will be
evaluated by clinical and radiological examination. As a next step, economical aspects of each treatment method will be assessed
and taken in corelaion with its success rate.
Obligations and rights of parents towards children and children towards their parents are embedded across the Civil Code and
others statutes. These rights are found in almost every family in various situations. It can be inferred that their social significance
and the need to pay their legislation increased attention. The research team of this project will focus on the rights and duties of
parents associated with the child's personality and personal nature, duties and rights constituting parental responsibility and
maintenance obligations of parents to children, as these three groups defines "new" Civil Code (Act No. 89/2012 Coll). The reasons
that led to this are based on the shortcomings of scientific research in the field and especially from the perspective of scientific
analysis of these rights as complex duties and rights of parents towards their children, their interactions and relationships. Any
research concerning these duties and rights globally has not been yet performed, there is no professional publication. Therefore, it
is necessary to have sufficient future professional literature in the form of a monograph by the Institute analyzed from a purely
scientific point of view in order to detect weaknesses actual legal regulation and formulate comprehensive proposals de lege
ferenda. Such literature, however, absent. Undoubted reason for filing the project is the effectiveness of the new private Code - Civil
Code, in which are also included new substantive rules and obligations of parents to children. Nor is it possible to ignore changes in
the level of procedural law, when most of family rules is newly regulated in Act no. 292/2013 Coll., About the special court
proceedings. This new legislation is necessary to submit for analysis, evaluate it in comparison with the previous legislation and
regulation of foreign and propose de lege ferenda solutions to their shortcomings.

IGA_PF_2015_023

Práva a povinnosti rodičů k dětem

Demjanová

Radka

Povinnosti a práva rodičů vůči dětem a dětí vůči rodičům jsou zakotveny napříč celou úpravou nejen občanského zákoníku. Tato práva
se vyskytují téměř v každé rodině v nejrůznějších situacích. Lze tedy dovodit jejich celospolečenský význam a nutnost věnovat jejich
právní úpravě zvýšenou pozornost. Řešitelský tým tohoto projektu se v rámci výzkumu zaměří na povinnosti a práva rodičů spojené s
osobností dítěte a osobní povahy, povinnosti a práva tvořící rodičovskou odpovědnost a dále vyživovací povinnost rodičů k dětem, tak
jak tyto tři skupiny vymezuje „nový“ občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen OZ). Důvody, které jej k tomuto vedly, spočívají v
nedostatcích vědeckého výzkumu v dané oblasti a to zejména z pohledu vědecké analýzy těchto práv jako komplexu povinností a práv
rodičů vůči dětem, jejich vzájemných interakcí a vztahů. Vzhledem k tomu, že nikdo dosud neprováděl výzkum těchto povinností a
práv komplexně, neexistuje žádná odborná publikace, která by v tuzemsku tato práva ve své šíři uspokojivě vědecky popisovala. Proto
je nezbytné, aby existovala do budoucna dostatečná odborná literatura v podobě monografie, která by tento institut analyzovala z čistě
vědeckého hlediska s cílem odhalit nedostatky aktuální právní regulace a zformulovat komplexní návrhy de lege ferenda. Taková
literatura však absentuje. Nepochybným důvodem pro podání projektu je i účinnost nového soukromoprávního kodexu – občanského
zákoníku, v němž je obsažena i nová hmotněprávní úprava práv a povinností rodičů k dětem. Stejně tak není možné opomenout
změny v rovině procesního práva, kdy většina rodinněprávních řízení je nově upravena v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních. Tuto novou právní úpravu je nezbytné podrobit analýze, zhodnotit ji ve srovnání s dřívější právní úpravou a úpravou
zahraniční, a navrhnout de lege ferenda řešení jejich nedostatků.

IGA_CMTF_2015_016

Eschatologické rozměry současného životního
stylu křesťana

Altrichter

Michal

Eschatologická témata nabývají na důležitosti v mezináboženském a ekumenickém dialogu. V jejich kontextu promýšlí katolická
teologie základní traktát způsobem, který ji napomáhá opětně formulovat zvěstování základní nauky primárního křesťanského
dogmatu o vzkříšení. Tento přístup otevírá nové postupy ve spirituální teologii, pastorální teologii a ekumenické teologii.

Eschatological topics become much more important in the inter-religional and ecumenical dialogues. In their context catholic
theology approaches a basic tract in such a way that it retroactively helps formulate the annunciation of basic doctrine of primary
Christian dogma about the Ressurection. This approach opens up new procedures in spiritual, pastoral and ecumenical theologies.

Jednou z významných komplikací, která výrazně ovlivňuje celkovou restituci motorických a kognitivních funkcí pacientů po akutním
postižení mozku a zároveň tak determinuje úspěšnost rehabilitace je neglect syndrom. Jedná se o neschopnost vnímat, zpracovávat a
reagovat na podněty z kontralaterálního prostoru bez přítomnosti objektivní, elementární poruchy citlivosti či motoriky (Heilman,
Valenstein, 1979). Toto postižení pak pacienta výrazně omezuje a vyčleňuje jej z participace v běžných denních činnostech –
oblékání, jídlo, čtení, chůze atd. (Pizzamiglio et al., 2004; Plummer, et al., 2006). Někteří zahraniční autoři však na základě klinického
pozorování uvádí předpoklad, že určitou formu neglect syndromu můžeme nalézt i u pacientů bez zjevných klinických příznaků. Tedy
že i u pacientů bez výrazné poruchy motoriky a senzorických funkcí můžeme nalézt výrazný deficit percepce prostoru, uvědomování si
tělesného rozložení, senzorické integrace a vizuospaciálního vnímání (Kalvach et. al., 2010). K odhalení tohoto často na první pohled
klinicky němého deficitu může sloužit technika umožňující monitorování přirozených očních pohybů a sledovacích strategií probanda
– tzv. eye tracking. Eye tracking je metoda využívaná poměrně často, v neurorehabilitaci je však prozatím opomíjena. Jedná se o
neinvazivní metodu, která spočívá v měření korneálního odrazu paprsku infračerveného světla. Odražené světlo se zaznamenává
kamerou či jiným optickým senzorem a pohyb oka se vypočítá pomocí analýzy změny odrazu světla. Pro měření bude využit přístroj
The Eye Tribe ©. Vyšetření bude prováděno prostřednictvím interaktivních úkolů promítaných dataprojektorem před pacienta. Bude
promítáno 10 úkolů se zaměřením na prostorové a stranové vnímání. Plocha se zaznamenanými údaji z přístroje bude rozdělena na 7
stejně širokých kvadrantů, tzv. key performance indicators. V těchto kvadrantech budou procentuálně hodnoceny jednotlivé fixace a
sakády a jejich rozmístění. Tato data budou statisticky zpracována k určení kontra/ipsilezionální stranové predilekce v prostoru. Po
prostudování zahraniční literatury nebyla nalezena žádná studie věnující se této problematice s využitím eye trackingu. Při vyhledávání
v databázi PubMed se zadaným klíčovým slovem „eye tracking AND stroke“ bylo nalezeno pouze 34 odkazů, z nichž žádný
neodpovídal námi zvolenému projektu. Námi koncipovaný výzkum by se tak mohl stát v oblasti neurorehabilitace zcela inovačním.

One of the most common complications, which significantly affects the total restitution of motor and cognitive functions of patients
after acute brain lesion and determines the success of rehabilitation is neglect syndrome. It is the inability to perceive, process and
respond to stimuli from the contralateral area without the presence of sensitivity or movement disorder (Heilman, 1979). This
disability clearly limit the patients and allocate them from partipation on daily living activities - dressing, eating, reading, walking,
etc. (Pizzamiglio et al., 2004; Plummer, Morris, 2006). On the basis of clinical observation some foreign authors indicates the
assumption that some form of neglect syndrome can be found even in patients without obvious clinical signs. So even in patients
without significant movement and sensory disorders, we can find a significant deficit of space perception, awareness of the physical
layout, sensory integration and vizuospatial perception (Kalvach et. Al., 2010, p. 366). To detect this deficit may serve technique
allowing monitoring of natural eye movements and monitoring strategies – eye tracking. Eye tracking is a method used quite often
but in neurorehabilitation is meanwhile left aside. It is a noninvasive method which consists in measuring corneal reflection of a
beam of infrared light. The reflected light is recorded by camera or other optical sensor and eye movement is calculated by
analyzing changes in light reflection. The Eye Tribe © will be used for measuring. Investigation will be carried out through interactive
tasks screened in front of patient. 10 tasks will focus on spatial and lateral perception. The screen with recorded data from the
instrument will be divided into 7 equal width quadrants - Key Performance Indicators. In these quadrants will be percentage
evaluation of each fixation and saccades and their placement. This data will be statistically compliled to define the counter
/ipsilezional lateral predilection in space. After studying foreign literature we have not found any studies that deal with this issue by
using eye tracking method. We have found only 34 references using PubMed database with the specified keyword "eye tracking
AND stroke", any of them didn´t match our project. Consequently our research could be completely innovative in neurorehabilitation.

Projekt se zaměří na legislativu afrických politických stran, okolností jejich implementace do právních systémů, obsahových
náležitostech, omezujících mechanizmů a jejich aplikaci v politické praxi. Získané poznatky a výsledky budou porovnávány s
existujícími zákony o politických stranách z euroamerického prostředí.
Cílem projektu je ověření výzkumných nástrojů, prostřednictvím kterých budou zkoumány postoje dětí vůči stáří a seniorům. Projekt je
zaměřen na předvýzkum disertační práce, proto je orientován zejména na ověření výzkumných metod v terénu, vyhodnocení výsledků
předvýzkumu a případné provedení korekce použitých výzkumných nástrojů tak, aby upravené nástroje mohly sloužit k řešení cílů
disertační práce.

The project will focus on the legislation of African political parties, the circumstances surrounding their implementation into legal
systems, the required content, restrictive mechanisms and their application in political practice. Obtained knowledges and results
will be compared with the existing laws on political parties of Euro-American environment.
The main aim of the project is the verification of research tools, by which we will examine children's attitudes towards aging and
seniors. The project will focus on the pre-research of dissertation work and as such will concentrate mainly on verifying research
methods in practice, evaluating the results of the pre-research and, if necessary, carry out the correction of research tools, so that
the modified tools may be used for the main research of dissertation work.
By arrangement on death is meant a person’s legal proceeding, in which the person states his own will on his property and a
manner in which his property is to be handled after his death. While the legislation of arrangements on death during last fifty years
widely restricted the possibility of testator to make free arrangement on death, the contemporary Czech legislation goes through the
way to expand the autonomy of testators will. The new Czech civil code expanded the possibilities of testator to make arrangements
on death by enabling the use of testaments, contracts of inheritance, codicils and donations on death. All mentioned arrangements
on death may include various conditions, orders or time determinations and all arrangements may be arranged in various forms.
However means the new substantive legislation in Czech civil code significant improvement on autonomy of testators will, it also
brings interpretative and application problems. These interpretative and application problems occurs also when the substantive
inheritance law is used with procedural law contained in the Act on Special court proceedings, which completes the substantive
inheritance law. The state in which the interpretation and application of legislation in legal theory and practice is often unclear,
threatens the legal certainty of the legal norms addressees. The addressees – testators – then cannot be sure whether their
arrangements on death causes the intended effects or not. The goal of the proposed project is to contribute to clarification of
unclear parts of contemporary substantive and procedural Czech inheritance law (law of arrangements on death). The project shall
deal with interpretation and evaluation of contemporary Czech substantive and procedural inheritance law, and with the comparison
of contemporary Czech legislation with its sources of inspiration. The project outputs in form of academic articles shall contribute to
scholarly debates and help to clarify the unclear legislation.

IGA_FZV_2015_014

Eye tracking vyšetření predilekce očních
pohybů u pacientů po cévní mozkové příhodě

Stacho

Jiří
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Analyticko komparativní analýza zákonů o
politických stranách v afrických zemích

Fiala

Vlastimil
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Senioři očima dětí

Divilová

Soňa
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Pořízení pro případ smrti

Talanda

Adam

Pořízením pro případ smrti se rozumí právní jednání člověka, ve kterém dotyčný vyjádří svou vůli především ohledně svého majetku a
způsobu, jak s ním má být v případě smrti jednajícího naloženo. Zatímco česká právní úprava pořízení pro případ smrti během
předchozích padesáti let ve velké míře omezovala možnost člověka, zůstavitele, svobodně pořídit o svém majetku pro případ smrti,
současná právní úprava v novém občanském zákoníku se vydala cestou rozšiřování autonomie vůle zůstavitele. Nový občanský
zákoník rozšířil možnosti zůstavitele v pořizování pro případ smrti zavedením možnosti pořídit mimo závěti také dědickou smlouvu,
kodicil (dovětek) nebo darovat pro případ smrti. Všechna tato pořízení pro případ smrti přitom mohou obsahovat nejrůznější podmínky,
příkazy či doložení času a mohou být učiněny v nejrůznějších formách. Jakkoli znamená hmotněprávní úprava pořízení pro případ
smrti obsažená v novém občanském zákoníku výrazné zlepšení možností zůstavitele pro nakládání s majetkem pro případ smrti,
přináší tato nová úprava výkladové i aplikační problémy. Výkladové a aplikační problémy se pak objevují i při používání procesní
úpravy dědického práva v zákoně o zvláštních řízeních soudních, která je nezbytným doplněním úpravy hmotněprávní. Takový stav,
kdy je výklad a použití právní úpravy v teorii a praxi mnohdy nejasný, ohrožuje právní jistotu adresátů právních norem, kteří si pak
nemohou být jisti, zda jejich jednání pro případ smrti vyvolá jimi zamýšlené účinky. Cílem předkládaného projektu je přispět k
vyjasnění sporných momentů současné české hmotněprávní a procesní úpravy dědického práva (úpravy pořízení pro případ smrti).
Projekt se tak bude zabývat výkladem a zhodnocením současné právní úpravy dědického práva hmotného i procesního, porovnáním
současné úpravy s jejími inspiračními zdroji, a pomocí výstupů projektu v podobě odborných právních článků přispěje do vědecké
diskuse a pomůže tím vyjasnit problematickou právní úpravu.

IGA_PF_2015_026

Aktuální hrozby organizovaného zločinu a
prostředky boje proti nim

Coufalová

Bronislava

Tento projekt se zabývá aktuálními hrozbami organizovaného zločinu a prostředky boje proti nim. Předmětem výzkumu bude zejména
organizovaná hospodářská kriminalita, organizovaná drogová kriminalita, korupce, praní špinavých peněz, organizovaná
kyberkriminalita, trestní odpovědnost právnických osob. Prostředky boje proti organizovanému zločinu budou zahrnovat zejména
operativně pátrací prostředky, institut spolupracujícího obviněného, ochrannou vazbu, odposlechy a použití agenta. Tyto instituty
budou zkoumány v našem právním řádu a ve vybraných zahraničních právních systémech, které mají v boji proti organizovanému
zločinu cenné zkušenosti.

This project deals with the actual menace of organized crime and the means of fight against them. The matter of the research
includes especially organized economic criminality, organized drug criminality, corruption, laundering money, organized cybercrime, criminal liability of legal persons. Means of fight against organized crime include especially operative and investigative
means, the institute of cooperating accused, protective custody, eavesdropping and the using of cover agent. These institutes will
be researched in our legal order and in chosen foreign legal systems, where they have valuable experience in fight against
organized crime.

Pavel

V rámci experimentální části navrhovaného projektu budou plánované výzkumné činnosti z oblasti studia přípravy, charakterizace a
aplikačních možností 2D-nanomateriálů na bázi grafenu a jeho derivátů, a nanočástic kovů a jejich oxidů rozděleny do dvou podúkolů.
Studovány budou povrchy, povrchové vlastnosti a reaktivity 2D materiálů. Mimo to budou dále studovány i nanočástice kovového nula
mocného železa s ohledem na jejich praktické využití v environmentálních technologiích při odbourávání polutantů v životním
prostředí. Jedná se o tzv. reduktivní technologie, které se již osvědčily při likvidaci znečištění spodních vod zejména halogenovanými
uhlovodíky, které představují pro životní prostředí vysokou toxickou zátěž. Bude rovněž řešena příprava těchto železo obsahujících
nanočástic novými postupy a testování jejich aplikovatelnosti. Dále bude řešena interakce nanočástic kovového železa se
sloučeninami obsahujícími železo ve vyšším oxidačním stavu s cílem připravit netoxické nanomateriály s vysokou sorpční schopností,
které by mohly vznikat in situ při současném působení reduktivní a oxidativní technologie. V neposlední řadě bude věnována
pozornost katalytickým vlastnostem nanočástic oxidů kovů a jejich závislost na morfologii těchto částic. V teoretické části projektu
bude výzkumná aktivita rozdělena do čtyř podúkolů. Ve všech částech bude využito moderních metod molekulové dynamiky se
zahrnutím explicitního solventu, vysoce přesných kvantově chemických výpočtů nebo hybridních metod QM/MM umožňujících
kvantově chemický popis katalytické reakce v biomolekulách. V první části se zaměříme na studiu katalytické RNA, konkrétně pro
studium tzv. malých RNA enzymů (ribozymů), mezi něž patří hepatitis delta virus ribozym, vlásenkový ribozym a glmS riboswitch.
Bude studována struktura a dynamika aktivního místa těchto ribozymů a dále obecný mechanismus RNA katalýzy. V druhém
podúkolu budeme zkoumat strukturní dynamiku a funkci dalších nekódujících RNA popř. RNA fragmentů jako jsou ribosomální
fragmenty nebo riboswitche a metody teoretického popisu skládání RNA. V třetím podúkolu se zaměříme na další vývoj metod
používaných pro teoretické studium RNA molekul, hlavně pak na reparametrizaci torzních úhlů v molekulárně mechanickém popisu
RNA a DNA molekul. Krom reparametrizace empirických silových polí pro nukleové kyseliny se zaměříme i na parametry pro studium
strukturní dynamiky uhlíkových nanomateriálů. Konečně v posledním podúkolu se budeme věnovat studiu difuze nízkomolekulárních
látek přes buněčnou membránu, mechanismus vstupu substrátů cytochromů P450 do jejich aktivního místa a molekulární dokování
nízkomolekulárních látek do buněčných receptorů.

Within the framework of the proposed experimental part of the project, the research activities will follow two directions. We will
focus on the surface topologies, properties, and reactivity of 2D nanomaterials based on graphene. We will study also the
applications of these materials in environmental technologies including degradation of pollutants in waste- and ground-water. These
reductive technologies have already proven themselves effective for removal of groundwater pollution by highly toxic halogenated
hydrocarbons. The preparation of these iron-containing nanoparticles using novel techniques and their characterization will also be
studied. In addition the project will focus on interaction between iron nanoparticles and compounds with iron in higher oxidative
states in order to prepare nontoxic nanomaterials with high sorption capacities that can be formed in situ in simultaneous presence
of oxidative and reductive agents. Finally we will focus on the catalytical properties of the metal-oxide nanoparticles and effect of
their morphologies. Similarly, the theoretical part of the project will be divided into four directions. The modern methods of molecular
dynamics simulations including explicit solvent molecules, advanced QM methods and hybrid QM/MM methods allowing study of
catalyzed chemical reaction in biomolecules will be used in all these parts. In the first part, we will focus on study of the RNA
catalysis, more specifically the catalysis of small RNA enzymes (ribozymes) such as hepatitis delta virus ribozyme, hairpin
ribozyme and glmS riboswitch. We will focus on structure and dynamics of abovementioned ribozymes and general aspects of
mechanism of the RNA catalysis. In the second direction, we will study structural dynamics and functions of other non-coding
RNAs, particularly ribosomal fragments and riboswitches. We will also focus on the testing and development of the methodology of
the theoretical description of the RNA sampling. In the third direction, we will study accuracy of theoretical methods used for
description of RNA and DNA molecules and we will study possible enhancements of these methods. Mainly we will focus on
reparametrization of torsion angle parameters in empirical RNA/DNA force fields. Beside the empirical force fields for nucleic acids,
we will develop and improve the parameters used in empirical description of structural dynamics of carbon-based nanomaterials.
Finally, in the last part we will study diffusion of small molecules through the membrane, mechanism of diffusion of cytochrome
P450 substrates into their buried active sites, and molecular docking of small molecules into the active site of some cellular
receptors.

Milada

Cílem projektu je provést fylogenetickou analýzu DNA sekvencí parciálních mitochondriálních genomů a testovat hypotézy o evoluci
bioluminiscence u brouků nadčeledi Elateroidea. V rámci projektu budou využívány moderní metody biologické systematiky a
biologického vzdělávání. U vybraných zástupců nadčeledi Elateroidea bude provedena izolace genomické DNA, PCR amplifikace 2
dlouhých fragmentů MT genomu a genů cox1 a cytB. Dále budou provedeny sekvenační reakce genů cox1 a cytB v obou směrech a
jejich sekvenování. DNA jednotlivých vzorků z PCR reakcí dlouhých fragmentů mitochondriálních genomů bude využita k sekvenování
nové generace s využitím Illumina MiSeq sequencing. Získané sekvence genů cox1 a cytB budou editovány a využity k určení
sekvencí mitochondriálních genomů. Parciální sekvence mitochondriálních genomů budou anotovány a rozděleny dle jednotlivých
genů, které budou sestaveny do matic znaků. Matice jednotlivých genů mitochondriálních genomů budou dále concatenovány a
analyzovány pomocí programů TNT, RAxML a Mr Bayes. Stromová schémata získaná s využitím různých metod budou porovnána a
využita k testování příbuzenských vztahů v nadčeledi Elateroidea a evoluce bioluminiscence.

Phylogenetic analysis of DNA sequences of partial mitochondrial genomes of the superfamily Elateroidea will be carried out and
hypotheses on the evolution of bioluminescence will be tested. The project will be focused on the on the use of current methods in
biological systematics and biological education. Selected samples of the superfamily Elateroidea will be used for DNA extraction,
PCR amplification of 2 long fragments of mitochondrial genomes and genes cox1 a cytB. DNA sequencing reactions reactions of
cox1 and cytB genes in both directions and sequencing electrophoresis will be carried out. DNA of individual samples from PCR
reactions of mitogenome long fragments will be used for new generation sequencing using Illumina MiSeq sequencing. The cox1
and cytB sequences will be edited and used for identification of partial mitochondrial genomes. Partial mitogenomes sequences will
be annotated and sequences of individual genes exported and assembled in data matrices. The individual gene sequences will be
concatenated and analysed using TNT, RAxML and Mr Bayes software. Phylogenetic trees obtained using different methods will be
compared and used to test phylogenetics relationships in the superfamily Elateroidea and the evolution of bioluminiscence.

Dan

Badatelský záměr dvouletého projektu zahrnuje obecně jazykovědný teoretický výzkum v oblasti kvantitativní lingvistiky, biosémiotiky,
teorie informace a v oblasti dalších interdisciplín, které sbližují jazykovědu a teorii komunikace s přírodními vědami. Na základě
dosavadní teoretické základny členů katedry obecné lingvistiky budou stanoveny hypotézy pro empirický výzkum. Toto zkoumání bude
zahrnovat podrobnou textovou analýzu různých typů sdělení prostřednictvím lingvisticko-lexikostatistického softwaru. Analyzované
texty budou nejen české, ale také anglické, čínské či ujgurské. Díky preciznímu stanovení metodologického aparátu a rozmanitosti
materiálové základny textů, mohou být výsledky následně nejen zevrubně komparovány, ale taktéž důsledně interpretovány a
prezentovány nejen ve vědeckých kruzích, ale zároveň využívány ve výuce vybraných kurzů (nejen) na katedře obecné lingvistiky.
Předkládaný projekt navazuje na předchozí výzkumy katedry, přesto je značně inovativní, a to zejména v oblasti biosémiotiky a
bioinformatiky. Výsledná monografie bude implementací výše popsaného vědeckého záměru do katederní výukové praxe.

The aim of the project involves general linguistic theoretical research in the field of quantitative linguistics, biosemiotics, theory of
information and other interdisciplines wchich are close to natural sciences. On the base of this theoretical backround there will be
formulated hypotheses for experiential research. The research will involve detailed textual analyses of various textual types in tool of
linguistic-lexicostatistic software. Analysed texts will be not only Czech but also English, Chinese but also other. Thanks to precise
methodological apparatus and variety of data, texts can be consequently interpreted and results can be compared in detail and also
presented in scientific enviroment and also during the lectures. This project follows previous deparment grants, but there will be
apply inovative approach especially in the field of biosemiotics and bioinformatics.. Collective monograph will be an implemantation
of decribed scientific intention into the lectures and seminars realized by Department of General Linguistics.
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Nanosystémy, Biomolekuly a Molekulární
Systémy IV

Banáš
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Biosystematický výzkum a vzdělávání

Bocáková
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Experimentální a kvantitativní postupy v analýze
Faltýnek
textu a jazyková diverzita
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Nové trendy ve zprostředkování muzejních
sbírek

Šobáňová

Petra

Zamýšlený projekt se bude zabývat výzkumem faktorů, které dávají vzniknout novým trendům ve zprostředkování muzejních sbírek.
Mezi takové faktory patří především vliv globalizace a modernity a hypermodernity našeho světa, hledání evropské a národní identity,
konzumerismus a všeobecná komercionalizace, urbanizace a trvale udržitelný rozvoj. Výzkum bude zaměřen na angloamerické
prostředí, které přineslo většinu významných podnětů pro vývoj muzejnictví a muzejní pedagogiky. Nová role muzea představuje nový
přístup k muzeologické práci, který se promítá v celkové reorganizaci všech složek muzejní struktury, čemuž se věnujeme v naší
výzkumné aktivitě. Jelikož každá ze spoluřešitelek zkoumá fenomén muzea z jiného úhlu pohledu, využijeme více výzkumných metod.
Bude probíhat dotazníkové šetření muzeí a galerií, analýzy expozic, zpracování případových studií či historiografické shromažďování
dat z dostupných pramenů v české i zahraniční literatuře. Z kvalitativních metod potom využijeme především pozorování a rozhovory
ve vybraných institucích. Shromážděná data poslouží k jejich následné analýze a dalšímu zpracování. Výsledky výzkumu budou
postupně prezentovány na vybraných konferencích a zejména ve výsledné monografii. Hlavním výstupem je monografie s názvem
Nové trendy ve zprostředkování muzejních sbírek.

The presented project will be focused on the research into factors that give rise to new trends in museum collections mediation.
Some of the primary factors are the impact of globalisation and modernity and hypermodernity of our world, the quest for European
and national identity, consumerism, and commercialism in general, urbanisation and sustainability. The research will zoom in on
the Anglo-American context, which have brought most of the significant initiatives into the development of museum management
and museum education. Attached to the new role of a museum is also a new approach to museum work, which affects the overall
re-organisation of a museum institution at all levels, and which also constitutes one of the objectives of our research. Considering
the fact that each member of our research team takes a different stand on the analysis of the museum phenomenon, our research
will apply a multiple of research methods. Principally, we will conduct survey research of museums and galleries, exhibition
analyses, case studies evaluation, and historiographical research into the available Czech and foreign literature. As for qualitative
methods, we will mainly employ observation and interviews at selected institutions. The gathered data will be subjected to further
analyses and processing. The results of the research will be presented throughout the whole course of our research at selected
conferences and in particular in our monograph. The main outcome of the research will be a monograph titled New Trends in
Making Museum Collections Accessible to All.

One of the contemporary trends in the Second World War historiography is turn from political and military history, which are
affected by post-war situation in both winning and losing states and moreover by 40 years long bipolarization of the world. Any
interpretation of the World war was connected with the metanarrative of national history and often lead to heroization of the
individuals and key events. Contemporary historians are trying to overcome these stereotypes and focus their attention to tabu
themes (relationship between inhabitants and occupational administration) and representation and sources of the historical
memory. A memory of contemporary citizens of the Czech Republic on the more than 70 years old events obviously is not coherent
and its connected with a social position of the individual. Amongst the main factors affecting historical memory are age, gender and
social status. Our project would like to analyze contemporary memory of the Second World War in several viewpoints. It is
necessary to begin with study of the narrative about the Second World War. Our focus will be on history textbooks for high schools
and from the years before and after 1989. Our main concern is to analyze a change of moral judgments in these texts. Another
source about imagination of the Second war are according sociological surveys (Šubrt, Vinopal: 2013) audio-visual medias, mostly
film and television. A part of the team will be focused on analyzing several chosen czech films and tv shows. The most important
part of the project will be study of the historical memory of the contemporary citizens of Czech Republic. The memory might in
conflict with normatives in the history textbooks. Very important role have generational differences and family background of
individual. In qualitative open-questionnaire we will survey memory of the Second World War, but not memory of the historical facts.
We are concerned mainly about moral judgements, imagination and the type of used narrative. The geographical specifics of the
Czech Republic will be considered and focus group will be students from high schools, colleges and people above 60 years. The
project will produce three articles. The main part of the project about memory Czech citizens and about high school textbooks will
be published in journal indexed in ERIH database - Soudbé dějiny and Moderní dějiny, last article will be published in peer reviewed
journal (CIVILIA or Historický obzor).

IGA_FF_2015_046

Češi a jejcih 2. světová válka.

Žáčková

Zdeňka

Jedním ze současných trendů světové historiografie o 2. světové válce je odklon od politických a vojenských dějin, které jsou v mnoha
ohledech zatíženy poválečnou situací ve „vítězných“ a „poražených“ státech a především čtyřicet let trvající bipolaritou světa.
Interpretace 2. světové války byla dosud nerozlučně spojena s metanarativem národních dějin a mnohdy vedla k heroizaci jednotlivců
a zlomových událostí. Současní badatelé se snaží překlenout tyto stereotypní výklady a směřují svou pozornost nejenom na
tabuizovaná témata (kupř. vztah mezi domácím obyvatelstvem a okupační správou), ale zabývají se rovněž reprezentací a zdroji
historické paměti 2. světové války. Paměť dnešních obyvatel České republiky na více než sedmdesát let staré události není
samozřejmě homogenní a je nerozlučně spojena s pozicí jednotlivce ve společnosti. Generační, genderová a sociální příslušnost
jednotlivce patří k hlavním faktorům utvářejícím jeho vztah k historické paměti. Náš projekt si klade za cíl analyzovat současnou
paměť obyvatel o druhé světové válce v několika rovinách. Pro pochopení vztahu jednotlivce k historickému období je nutné začít
rozborem normativního narativu o 2. světové válce. Naše pozornost se proto obrátí na dějepisné učebnice pro střední školy z období
před a po roce 1989. Budeme se primárně zabývat proměnou výkladového rámce a hodnotových soudů o 2. světové válce v těchto
textech. Dalším zdrojem informací a představ o 2. světové válce jsou podle dosavadních sociologických šetření (Šubrt, Vinopal: 2013)
audiovizuální média, zejména film a televize. Část projektového týmu bude analyzovat obraz 2. světové války na několika vybraných
českých (československých) filmech a televizních pořadech z let 1948 až 2014. Zásadní otázkou výzkumu bude to, jakými způsoby a
prostředky tvůrci filmu konstruují minulost, konkrétně dějiny 2. světové války. Budeme přitom vycházet z přístupu historika Roberta
Rosenstona (Rosenstone: 2006), který se domnívá, že existují určité shody mezi narativem filmového díla a dějepisného textu a
nestaví je do protikladu fikce/objektivní historická pravda. Stěžejní částí našeho projektu však bude studium historické paměti (pamětí)
současných obyvatel České republiky. Ta může být v určitém konfliktu či v opozici s dobovými normativními reprezentacemi historie v
učebnicích či médiích. Velkou roli přitom hrají generační rozdíly a rodinné zázemí jednotlivců. V kvalitativním dotazníkovém šetření
formou otevřených otázek budeme zkoumat paměť obyvatel o 2. světové válce, kdy nám předně nepůjde o znalosti historických faktů.
V ohnisku našeho zájmu budou hodnotové výpovědi, obrazy a forma narativu respondentů. Při výběru dotazovaných bude přihlédnuto
ke geografickým specifikám České republiky (pohraniční oblasti). Cílovými skupinami dotazníkového šetření budou studenti středních
škol a vysokých škol a lidé nad 60 let, tedy dvě generační skupiny, u nichž předpokládáme nejvýraznější rozdíl ve formě i obsahu
narativu 2. světové války. Výstupem projektu budou tři dílčí studie. Stěžejní část projektu o současné paměti obyvatel ČR bude
publikována v časopise indexovaném v databázi ERIH (Soudobé dějiny), stejně jako studie o učebnicích (Moderní dějiny). Studie
dotýkající se mediálního obrazu ve filmu bude publikována v recenzovaném neimpaktovaném periodiku (CIVILIA nebo Historický
obzor).
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Senioři a institucionální edukace

Tallová

Barbora

Vzhledem k demografickému stárnutí populace je důležité věnovat se seniorům. U lidí seniorského věku je potřeba smysluplně naplnit
volný čas. Institucionální edukace přináší seniorům mnoho pozitivního - má kladný dopad na fyzický i psychický stav těchto lidí.
Projekt a s ním související výzkum se bude věnovat seniorům v kontextu jejich účasti v institucionální edukaci.

Due to the aging population it is important to deal with the elderly. The elderly need to spend their free time meaningfully.
Institutional education has many positive aspects for the elderly - it has positive effect on the physical and mental state of these
people. The project and related research will be focused on the elderly in the context of their participation in institutional education.

This research project is prepared s joint research project of doctoral students and teachers of department of adapted physical
activity based on the decision of Internal Grant Agency Committee at Faculty of Physical Culture – Palacky University Olomouc.
These projects are centered on the concept of physical activity and lifestyle as determinants of health and quality of life. According
to WHO (2003) health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or
infirmity. WHO (2006) defines four basic constructs of the quality of life: (a) physical health and independence, (b) psychological
health, (c) social climate and (d) environment. We would like to highlight the view of persons with disabilities and the subjective
perception of quality of life based on previous experiences and general view of mainstream community. Monitoring of physical
activity is the key research area at Faculty of Physical Culture with knowledge about physical activity and lifestyle of Czech
population being very well explained. On the other hand our knowledge about the amount and nature of physical activity of Czech
persons with disabilities and their perception about quality of life is very limited. This gap is caused mainly by specific needs and
methodological problems with the implementation of standardized mainstream methods to population with disabilities. The aim of
proposed project in the first year is to transform and standardize surveys and protocols from following areas: (a) monitoring of
physical activity of persons with disabilities; (b) lifestyle of persons with disabilities; (c) quality of life of persons with disabilities; and
(d) assessment of mobility and independency. During second year of the project we plan to use these tools to explore meanings
and relationships among specific forms of physical activity: (a) functional health oriented exercise, (b) disability sports for persons
with quadriplegia, (c) outdoor activities, (d) and (e) lifestyle of persons with disabilities.

IGA_FTK_2015_007

Pohybová aktivita a životní styl jako
determinanty zdraví a kvality života osob se
zdravotním postižením

Kudláček

Martin

Tento výzkumný projekt je předkládán v souladu s rozhodnutím komise IGA na FTK UP jako dvouletý výzkumný záměr akademických
pracovníků a studentů DSP katedry aplikovaných pohybových aktivit, který je složen z několika dílčích projektů. Tyto projekty vycházejí
ze společného zaměření na pohybovou aktivitu a životní styl jako determinanty zdraví a kvality života osob se zdravotním postižením.
Světová zdravotnická organizace (WHO, 2003) popisuje zdraví jako stav naprosté tělesné, duševní a sociální pohody. Pohybové
aktivity jsou nedílnou součástí aktivního životního stylu a jsou úzce svázány se zdravím i subjektivním vnímáním kvality života
(Rimmer, 2014). Fenomén kvality života tvoří velký počet činitelů, které umožňují, aby i např. zdravotně postižený jedinec žil v naší
společnosti spokojeně. Jesenský (2000) uvádí dvě skupiny činitelů. Rozeznává jednak činitele vnitřní, jednak vnější. Do první skupiny
řadí somaticko-psychickou vybavenost jedince pro život, vyvolanou jeho zdravotním postižením, které ovlivňuje jeho další rozvoj.
Druhou skupinu představují podle něj faktory ekonomické, společenské, pracovní, kulturní a jiné, v nichž jedinec žije se svým
zdravotním postižením. Vnitřní činitelé tedy dle autora odpovídají subjektivnímu rozměru kvality života, kdežto vnější činitelé
korespondují s objektivní dimenzí života. Stručně řečeno lze hovořit o subjektivních a objektivních činitelích kvality života. To platí
prakticky pro celou populaci, tedy i pro osoby se zdravotním postižením. Naproti tomu Světová zdravotnická organizace (WHO, 2006)
uvádí čtyři základní skupiny faktorů, čtyři oblasti, které nejlépe postihují dimenze lidského života bez ohledu na věk, pohlaví, etnikum
či postižení. Jsou to: (a) fyzické zdraví a míra samostatnosti; (b) psychické zdraví; (c) sociální klima; a (d) prostředí. Za důležité
považujeme především to, že osoba se zdravotním postižením vnímá svou kvalitu života a mění svůj názor na svět i sebe samotnou.
Přitom vnímání vlastního zdraví a kvality života je v důsledku předchozích zkušeností těchto osob od obecné představy majoritní
společnosti často diametrálně odlišné. Monitoring pohybové aktivity patří na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci k jednomu z
hlavních směrů bádání a míra poznání v této oblasti v České republice je velmi propracovaná. Problematika monitoringu pohybové
aktivity u osob se zdravotním postižením zatím stála v pozadí zájmu bádání hlavně kvůli komplikacím spojeným s implementací
standardních a standardizovaných technik, které ne vždy vyhovují použití u osob se zdravotním postižením. Objektivní monitoring
pohybové aktivity a životního stylu osob se zdravotním postižením a oslabením je přitom základním východiskem pro hledání vztahů a
závislostí mezi pohybovou aktivitou a životním stylem a kvalitou života osob se zdravotním postižením. Cílem předkládaného projektu
je v prvním roce projektu transformovat a standardizovat mezinárodní dotazníky a protokoly z oblastí: (a) monitoringu pohybové aktivity
u osob se zdravotním postižením a oslabením; (b) životního stylu osob se zdravotním postižením a oslabením; (c) kvality života osob
se zdravotním postižením; a (d) diagnostiky soběstačnosti, mobility a zdraví osob se zdravotním postižením. Na základě těchto
nástrojů budeme ve druhém roce zjišťovat význam a vztahy mezi specifickými formami pohybových aktivit: (a) zdravotně orientované
cvičení, (b) sport osob s tetraplegií, (c) outdoorovými aktivitami, (d) celkovou mírou pohybových aktivit, a (e) životního stylu pro zdraví a
kvalitu života osob se zdravotním postižením.
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Typické přístupy žáků středních škol k učení
ovlivněné ICT

Janská

Lenka

Projekt se zaměřuje na zkoumání vlivu informačních a komunikačních technologií na učení žáků středních škol. Projekt navazuje na
loňský projekt IGA, který byl zaměřen na výzkum žáků 2. stupně základních škol. Cílem projektu je zjistit, zda existuje skupina žáků
středních škol, která je ovlivněna informačními a komunikačními technologiemi v oblasti učení a dále čím se tato skupina
charakterizuje. Výzkumné šetření bude realizováno na středních školách Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Použitou metodou výzkumného šetření bude dotazník.

The project is focused on examining the influence ICT on students´learning at secondary schools. Project follows on last year's IGA
project, which was focused on the research of 2nd grade elementary schools´pupils. The aim of the project is to determinate
whether exist a group of student at secondary schools, which is influenced by information and communication technologies in the
field of learning and what characterizes this group. This research will be realized at secondary schools in Moravian-Silesian Region,
Olomouc Region and South Moravian Region. The research method will be used questionnaire.

IGA_LF_2015_038

Komplikace odběru vena safena magna pro
chirurgickou revaskularizaci myokardu.
Srovnání dopadu konvenčního otevřeného
odběru a odběru s pediklem perivenozní tkáně
(no touch odběr) na končetinovou morbiditu a
výskyt závažných kardiovaskulárních
komplikací.

Konečný

Jakub

Jednoroční projekt koncipovaný jako prospektivní, randomizovaná, nezaslepené studie porovnávající končetinovou morbiditu a
závažné kardiovaskulární komplikace u nemocných po klasickém otevřeném odběru žilního štěpů a odběru s pediklem perivenózní
tkáně (no touch odběr). Do studie bude zahrnuto celkem 60 nemocných a randomizováno do dvou porovnatelných skupin (skupina
konvenčního otevřeného odběru – CONV; 30 nemocných, skupina no touch odběru – NT; 30 nemocných). Cílem je stanovit, zda
odběr s pediklem perivenózní tkáně (no touch odběr), který je šetrnější k žilnímu štěpu, nepřináší vyšší riziko končetinové morbidity z
důvodu nutnosti rozsáhlejší chirurgické disekci ve srovnání s klasickým odběrem. Součástí srovnání bude i klinické hodnocení
výsledků chirurgické revaskularizace v obou skupinách na základě výskytu závažných kardiovaskulárních příhod (nutnost koronární
reintervence, infarkt myokardu, srdeční selhání a smrt z kardiovaskulární příčiny) v rámci šestiměsíčního sledování. Odběr žilního
štěpu - otevřený odběr – no touch odběr – komplikace po odběru - CABG

The one-year study designed as a prospective, randomized, open-label study comparing the incidence of leg-related and major
cardiovascular complications in patients after conventional open vein harvesting and harvesting with pedicle of perivenous tissue
(no touch technique). A total of 60 patients will be enrolled and randomized into two comparable groups (CONV – conventional
open vein harvest, 30 patients; NT – no touch harvesting, 30 patients). The aim is to determine whether harvesting with a pedicle of
perivenous tissue (no touch technique) brings a higher risk of post-harvesting leg –related complications including wound healing
disturbances, hematoma or seroma formation, leg edema, and neurological impairment due to more extensive surgical dissection
in comparison with the conventional open harvest. In addition, the occurrence of major cardiovascular events (need for coronary
reintervention, myocardial infarction, heart failure and death from cardiovascular causes) will be analyzed in both groups within 6month follow up. Vein harvesting – open harvesting – no touch harvesting – complications - CABG
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Vliv integrace cizího jazyka do výuky
přírodovědných předmětů

Wossala

Jan

Zkratka CLIL vznikla z anglického "Content and Language Integrated Learning", tedy integrace cizího jazyka do výuky nejazykových
předmětů. Jedná se o poměrně nový trend ve výuce. Cílem projektu je navázat na výzkum z předchozích projektů a analyzovat vliv
integrace cizího jazyka do nejazykových předmětů na klima výuky a motivaci žáků. Také analyzovat vliv na výuku přírodovědných
předmětů. Výsledky budou prezentovány na odborných konferencích, publikacích a budou využity pro mou disertační práci.

Abbreviation CLIL arose from "Content and Language Integrated Learning", thus integrating foreign language teaching to nonlanguage subjects. This is a relatively new trend in education. The project aim is follow up on previous projects´ research and
analyze the impact of the foreign language integration to non-language subjects on the climate of teaching and pupils' motivation.
Also to analyze impact to the science subjects teaching. The results will be presented at specialized conferences, publications, and
will be used for my dissertation.

Petra

Projekt se zaměřuje na přítomnost a vliv buddhismu v normalizačním Československu, a chce zodpovědět otázku, jaká byla sociální
praxe a jakým způsobem se vytvářelo prostředí normalizačního Československa ve vztahu k buddhismu. Jinými slovy, cílem je zjistit,
jaký byl vztah československé společnosti vůči buddhismu a na druhé straně jakým způsobem buddhismus jako kulturní fenomén
ovlivňoval lokální sociální, kulturní a politické prostředí. Výzkum náboženství je jednou z ústředních oblastí sociálněvědního bádání a
také specifická náboženská situace v české společnosti si vysloužila zájem některých badatelů. Ačkoliv doposud nebyl věnován
dostatečný prostor reflexi normalizační náboženské situace, není pochyb, že toto období do značné míry ovlivnilo porevoluční
charakter a vztah české společnosti k náboženství, která je považována za jednu z nesekularizovanějších a nejateističtějších zemí
světa. Náboženství zastoupená méně co do počtu svých členů a s historicky kratší tradicí lokálního působení zůstávají na periferii
akademického výzkumu jak v období předrevolučním tak v současnosti. Výjimkou jsou některé společensky kontroverzní až bizarní
náboženské skupiny, které skrze konflikt se stávajícím společenským řádem získaly také mediální ohlas. Ačkoliv buddhismus není
typickým reprezentantem náboženství v české společnosti, a to ať už z důvodu historicky ne příliš dlouhé lokální působnosti anebo
kvantitativně nízkého členského zastoupení trvajícího dodnes, může nám právě s ohledem na svá specifika poskytnut neotřelý náhled
na komplikovanou situaci náboženství v prostředí československého socialismu. Často interpretován jako snadno se šířící, adaptabilní
a sociálně nekonfliktní náboženství je buddhismus ve srovnání s mnoha menšinovými náboženstvími chápán jako jedna z výjimek z
pravidla. Na druhé straně se můžeme setkat například s interpretací buddhismu jakožto neteistické filosofie. Z těchto důvodů
poskytuje buddhismus zajímavý materiál pro studium procesů souvisejících s přítomností náboženství v silně sekularizované
společnosti, jakým je například prostředí normalizačního Československa, kdy je obecně vztah státu k náboženství pokládán za
veskrze negativní, což se projevovalo nejen oficiální ateistickou propagandou, ale také persekucí některých náboženských
představitelů a členů církví. V rámci řešení projektu budou pomocí kritické diskursivní analýzy Normana Fairclougha identifikovány,
analyzovány a vysvětleny způsoby, jakými vznikají a působí diskursy o buddhismu, budou odhalena specifika vzájemného vztahu státu
a buddhismu a vice versa na pozadí s obecné situace pro náboženství. Výzkum navazuje na akademickou diskuzi o historické
přítomnosti buddhismu v českém prostředí, která s reflexí končí obdobím normalizace a využívá výsledků terénního šetření
založeného na narativních rozhovorech s buddhisty praktikujícími již před rokem 1989 (součástí řešení projektu „Perzekuce, exkluze a
tolerance netradičních náboženských menšin – případ českého buddhismu a Církve sjednocení po roce 1989“, IGA UPOL
FF_2012_045). Cílem projektu je podat komplexní systematickou zprávu založenou nejen na hloubkové analýze subjektivních
výpovědí buddhistů, ale také dalších zdrojů, tj. archivních materiálů, dobové odborné literatury či samizdatu. Závěry z výzkumu umožní
nejen zodpovědět základní výzkumné otázky, ale také poskytnou možnost usouvztažnění s aktuální situací a specifickým postavením
náboženství v České republice. Ačkoliv se současná sociologie náboženství pokouší osvětlit současnou společenskou situaci,
postrádáme systematický výzkum zabývající se náboženstvím v době normalizace, a tedy není možnost při formování teorií
vysvětlujících současný stav takové výzkumy s jejich závěry zohlednit. To je velkým defektem současné sociologie náboženství a
jejího zkoumání religiozity v české společnosti.

The project deals with the presence and influence of Buddhism within normalization Czechoslovakia and strives to answer the
question of what was the social praxis and how was the environment of normalization Czechoslovakia formed in relationship to
Buddhism. In other words, the aim is to find out what was the relationship Czechoslovak society towards Buddhism and, on the
other hand, how did Buddhism as a cultural phenomenon influence the local social, cultural and political environment. The research
of religion stands for one of the central research areas in social sciences. Also the specific religious situation in the Czech society
gained much researcher´s attention. Although, until today not much space has been given to the reflection of normalization religious
situation, there is no doubt this particular period has a vast impact on the porevolutionary character and relationship of the Czech
society towards religion as it is still considered one of the most secularized and atheistic societies in the world. Religions that are
quantitatively less represented or those of shorter local historical presence are left on the periphery of academic research both in
the prerevolutionary period and now. Only some socially controversial and bizarre religious groups can be considered exeption as
their conflict with current social order gained some interest of the media. Although for its historically rather short presence and
quantitatively low membership Buddhism cannot be considered a typical representant of religion within the Czech society, due to its
specifics it can surely offer an interesting perspective on the complicated situation for religion in the socialistic Czechoslovak
environment. Often interpreted as well-spreading, adaptive and socially non-conflicting religion, Buddhism is concieved as an
exeption among minority religions. On the other hand, it is sometimes interpreted as a non-theistic philosophy. For these reasons
Buddhism offers us an interesting material for the study of processes related to the presence of religion within a strongly
secularized society, the example of which is normalization Czechoslovakia, where the relationship of the state towards religion is
generally considered negative which had been demonstrated through official atheistic propaganda and persecution of some
religious figures and church members. In order to identify, analyse and explain the ways different discourses on Buddhism had
been formed and functioned Norman Fairclough´s Critical Discoursive Analysis is utilized. The specifics of the mutual relationship of
the state and buddhism will be reconstructed against the background of the general situation for religion. The research follows up
on the academic debate on historical presence of Buddhism in the Czech environment which, however, does not continue its
reflection after 1968. It also utilized the outcomes of the field research among Buddhists who practised already before 1989 which
was based on narrative interviews (part of the project „Persecution, exclusion and tolerance of non-traditional religious minorities –
the case of Czech Buddhism and Unification Church after 1989", IGA UPOL FF_2012_045). The aim is to give a complex and
systematic report and insight that is based not only on the indepth analysis of subjective experience of the Buddhists but also of
other important sources such as archive materials, historical literature and samizdat. The research outcomes will allow us to
answer the main research questions but also will offer a way to relate it to the current situation and specific position of religion
within the Czech Republic. Although contemporary sociology of religion strives to illuminate the current social situation, we lack a
systematic research that would deal with the position of religion during the time of normalization. This fact obstruct us from forming
theories that would explain the current state while, without stereotyping, taking in account the historical situation. This is a major
defect present still in the current sociology of religion and its research of the religiosity within the Czech society.

Zdeněk

Předkládaný projekt s názvem “Boj proti terorismu – stávající a nové prostředky“ reaguje na aktuální možnosti předcházení hrozeb
vyplývající z činnosti teroristických skupin, a s možnostmi trestněprávní reakce na činy takových skupin. Hlavním cílem projektu je
kriticky zhodnotit současnou právní úpravu boje proti terorismu, stav souladu české právní úpravy s unijními a mezinárodními závazky,
vyzvednout její klady či případně upozornit na případné problémy. Projekt se bude zabývat terorismem ve dvou rovinách, kdy první
oblastí zkoumání je předcházení, vyšetřování a potírání terorismu, související rozbor účelných nástrojů a dostupných operativně
pátracích prostředků. Druhou oblastí je analýza mezinárodní justiční spolupráce jako efektivního nástroje v boji proti terorismu. Na
základě výše zmíněného studia, analýz a pozorování budou návrhy de lege ferenda hmotného i procesního práva vést ke zrychlení a
zjednodušení často nepružné, pomalé a neefektivní mezinárodní spolupráce na straně ČR. Hlavním výstupem, kde budou dosažené
výsledky publikovány, bude série čtyř odborných článklů zaměřující se na využití operativně pátracích prostředků v ČR, Velké Británii a
USA při boji proti terorismu i na mezinárodní spolupráci v policejní i justiční rovině s akcentem na legislativu EU. Projekt si mimo jiné
klade za cíl porovnat stávající americkou úpravu s evropskou úpravou, vyhodnotit kladné a záporné stránky každého z přístupů boje
proti terorismu, kdy bude jistě zajímavé sledovat rozdílné pojetí v kontinentální a angloamerické právní kultuře, kdy navíc americké
postoje a nástroje boje proti terorismu se chápou za velmi radikální. Projekt počítá se studiem zahraniční literatury a studijními pobyty
ve Velké Británii, Belgie, Spojených státech amerických a stáží u Eurojustu v Haagu s možností konzultací v Europolu. Tyto stáže a
studijní pobyty poskytnou řešitelskému týmu relevantní podklady ke zpracování složité a obsáhlé problematiky. Práce s přímými a
původními zdroji rovněž posílí autentičnost a podrobnost plánovaných výstupů. Podrobně popsané cíle, výstupy, metodologie i časový
harmonogram projektu jsou k dispozici v příloze s názvem Popis projektu.

The proposed project "Combat terrorism – existing and new instruments." react to current options for prevention of threats arising
from the activities of terrorist groups. The main objective of the project is to critically evaluate the current legislation of Fight against
terrorism, to analyze Czech legislation – how is in accordance to EU legislation and international obligations, to point out the pros or
a shortage or potential problems of the legislation. The project deals with terrorism in two ways; the first is focused on the
investigation, the prevention and fight against terrorism and an analysis of effective tools which are used against terrorism. The
second area is to analyze the international judicial cooperation as a tool to help to fight against terrorism. Based on the above
studies, analyzes and observations the project will offer suggestions of substantive and procedural law leading to faster and
simplier international judicial in order to fight against terrorism. The main outcomes , which will be published , are a series of four
articles focused on the use of operative searching tools in the Czech Republic, the UK and the US which are useful in order to fight
against terrorism and are also commonly used throught the international cooperation. The project is also aimed to compare the
current US legislation with European legislation to evaluate the positive and negative aspects of each approach of combatting
terrorism. It will be interesting to point out the different concept in continental and Anglo-American legal culture, when the American
attitude and tools to fight against terrorism are understood as radical. The project assumes with a studying of foreign literature and
attendances of libraries in foreign countries such as UK, Belgium and the United States and with an internship in Eurojust in The
Hague with consultations at Europol. Working with original sources will also support the authenticity of planned outputs. Details
objectives, goals, outputs, methodology and timetable for the project are available in the annex called Project Description.
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