
číslo název

projektu projektu

1.   IGA_PrF_2017_001 Biodiverzita rostlin a jejich interakce s prostředím Prof. RNDr. Poulíčková Aloisie CSc.

Projekt je zaměřen na široké spektrum problematiky v oblasti biodiverzity rostlin – ekologie, biogeografie, interakce rostlina-patogen, rostlinné 

biotechnologie a evoluční vztahy. Studenti a akademičtí pracovníci spolupracují ve 4 oblastech: 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 druhů rostlin, jejich ekologie, populační a genetická struktura. Komplexní přístup ke studiu rostlin, založený na 

kombinaci klasických i moderních metod představuje současný trend v botanice. max. počet znaků 4000

Our project focuses to a wide range of problems in „plant sciences“ – ecology, biogeography, biodiversity, plant-pathogen interactions, 

biotechnology, phylogenetic relations. 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. Komplex research 

approach combine classic and modern methods, particularly molecular methods. This research follows trends in modern botany. max. počet 

znaků 4000

2.   IGA_PrF_2017_002 Moderní optika a její aplikace Prof. RNDr. Hradil Zdeněk CSc.

Projekt se bude zabývat vytvořením a posílením podmínek pro podporu vědecko pedagogické činnosti v oblastech moderní optiky jako jsou 

singulární optika, optická diagnostika, digitální optika, spektroskopie, optické měřící metody a IR optika a aplikace těchto disciplín za účelem 

rozvoje magisterských a doktorandských studijních programů.

The purpose of the project is to establish and to maintain the support for scientific and pedagogical activities in modern optics including 

singular optics, optical diagnostics, digital optics, optical measurement, spectroscopy and IR optics and all the applications. This will secure the 

running undergraduate and PhD courses in these fields.

3.   IGA_PrF_2017_003 Optometrie a její aplikace RNDr. Mgr. Pluháček František Ph.D.

Projekt podpoří výzkumné aktivity doktorských studentů tematicky zaměřených na oblast fyziologické optiky a optometrie a studentů 

navazujícího magisterského studia oboru optometrie. Těžištěm projektových aktivit bude především experimentální vyhodnocení a analýza 

vlastností crowding fenoménu, hodnocení kvality vidění po implantaci multifokálních nitroočních čoček a studium vlivu vybraných parametrů 

(zejména hypoxie) na nitrooční tlak. Uvedená nosná témata budou řešena doktorskými studenty pod vedením akademických pracovníků a 

budou podpořena dalšími souvisejícími dílčími experimenty v oblasti fyziologie a psychofyziologie zraku, přičemž na měřeních se budou aktivně 

podílet studenti navazujícího magisterského studia optometrie. Témata spadají do dlouhodobější koncepce výzkumu v oblasti optometrie a 

fyziologické optiky na katedře optiky.

The project will support research activities of doctoral students focused on the physiological optics and optometry and master optometry 

students. The research will be focused on experimental evaluation and analysis of a crowding phenomenon, evaluation of vision quality after 

multifocal intraocular lens implantation and study of influence of specified parameters (e.g. hypoxia) on the intraocular pressure. These main 

topics will be solved by doctoral students under supervision of academic staff and will be supported by other related experiments in 

cooperation with master students. The topics fall within the long-time research conception in the field of optometry and physiological optics at 

the department of optics.

4.   IGA_LF_2017_001

Zobrazovací metody v diagnostice a léčbě 

vybraných onemocnění Prof. MUDr. Heřman Miroslav Ph.D.

V diagnostice různých typů onemocnění se využívají všechny zobrazovací metody (ZM) - od prostých snímků po pokročilé 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.

Various imaging methods (IM) are used in diagnostics of different types of diseases - 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.

5.   IGA_FF_2017_001

Diagnostika místa kontroly (locus of control) a 

jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11 - 15 

let (běžná populace, klienti NZDM) PhDr. Dolejš Martin Ph.D.

Adolescence je spojená s významnými fyziologickými a psychickými změnami, ale i s různými rizikovými faktory, které mohou vést k narušení 

vývoje jedince. Výsledkem dospívání by měl být psychicky zdravý jedinec. Společnost se snaží různými nástroji poskytovat dospívajícím ochranu 

před nebezpečnými faktory. Jedním z takových nástrojů jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), která poskytují odbornou pomoc 

sociálně ohroženým dospívajícím, kteří zažívají množství obtížných životních událostí. Cílem je zlepšit kvalitu jejich života předvídáním, 

předcházením a snižováním sociálních a zdravotních rizik. Locus of control (LOC) je psychologický konstrukt, který souvisí s psychickou 

odolností. Pokud jsou dospívající přesvědčeni o vlastním vlivu, jsou zdravější, aktivnější, lépe zvládají zátěžové situace. Pro zefektivnění a 

zvýšení profesionalizace NZDM má koncept LOC potenciál být vhodným východiskem pro práci s dospívajícími. V rámci projektu vznikne 

adekvátní nástroj pro identifikaci LOC u dospívajících (využitelný psychology, psychoterapeuty a sociálními pracovníky). Detailně zmapujeme 

LOC u klientů NZDM a u dospívajících z běžné populace (budou vytvořeny normy pro adolescenty ve věku 11 - 15 let). Výstupy z projektu 

mohou být výchozím bodem pro vytváření efektivnějších postupů v preventivních a intervenčních programech.

Adolescence is connected with physiological and psychological changes, but also with various risk factors, which may lead to disturbance of the 

individual's development. The result of adolescence should be a psychologically healthy individual. Society attempt to provide youths 

protection from dangerous factors by various tools. One of these tool are youth drop-in centers (YDIC), which provide professional assistance 

to socially at-risk youth, whose are experiencing range of onerous life events. The aim is to improve the quality of their lives by anticipating, 

averting and reducing the social and health risks. Locus of control (LOC) is psychological construct, wich is in connection with psychological 

resilience. If adolescents are convinced of their own influence, they are healthier, more active and better able to manage stress situations. To 

improve the effectiveness and increase the professionalism of YDIC, the concept of LOC has the potential to be an appropriate basis for work 

with youths. Within the framework of the research project an adequate tool shall be generated in order to identify the LOC for adolescents 

(which can be used by psychologists, psychotherapists and social workers). We will provide detailed mapping of the LOC for clients of YDIC and 

for youths within the mainstream population, meaning that norms shall be created for adolescents aged 11-15 years. The outputs of the 

research project can provide a starting point for the creation of more effective procedures within preventive and intervention programmes.

6.   IGA_LF_2017_002

Studium homologně rekombinantní opravy DNA 

poškození v mamárních modelech - vztah ke 

genomové nestabilitě Mgr. Majera Dušana Ph.D.

Mezi různými typy poškození DNA, dvojřetězcový zlom DNA (DSB) je pro buňky nejvíce nebezpečný, protože v případě špatné opravy může být 

příčinou chromozomálních translokací, které představují časný krok v karcinogenezi a pokud zůstanou neopraveny, vedou k buněčné smrti. 

Buňky využívají dva různé mechanismy opravy DSB: nehomologní spojování konců (NHEJ) a opravu pomocí homologní rekombinace (HR). 

Radio- a chemoterapeutické režimy používány v léčbě onkologických pacientů vyvolávají vysokou míru poškození DNA, zejména DSB, jejichž 

akumulace je velmi toxická a zpravidla vyžadují funkční HR pro jejich opravu. Četné preklinické studie ukazují, že defekty v homologně 

rekombinantním opravném mechanismu mají za následek zvýšenou citlivost buněk vůči některým chemoterapeutikům a radioterapii. Cílem 

tohoto projektu bude nalezení funkčně relevantních vad v HR opravném systému testováním různých savčích modelů pro jejich schopnost 

tvořit odpovídající proteinové fokusy v místě poškození DNA. Pro posouzení výskytu vad v HR dráze u pacientů s nádorovým onemocněním 

chceme také vytvořit funkční test k určení aktivity HR v nádorových vzorcích a následnému navržení možnosti léčby pro tyto pacienty. Déle 

budeme zkoumat reakci četných savčích buněčných linií s různými defekty v HR na inhibitor PARP1 Olaparib, který je v současnosti nadějným 

léčivem u nádorů s defektní HR dráhou a to samostatně i v kombinaci s ozařováním a určíme vztah dávka-odpověď. Pomocí tohoto přístupu 

také zjistíme, zda biomarkery defektní HR opravné dráhy skutečně korelují s citlivostí na PRARP1 inhibici.

Among the various types of DNA lesions, a DNA double strand break (DSB) is mostly hazardous to the cells since, if misrepaired it can be a 

cause of chromosomal translocations, which represent an early step in carcinogenesis and if unrepaired it can result in cell death. Cells possess 

two fundamentally different pathways to repair DSBs: non-homologous end-joining (NHEJ) and homologous recombination (HR). Radio- and 

chemotherapeutic regimens are used daily in treatment of oncologic patients. These regimens induce high levels of DNA damage, particularly 

DSBs, which accumulation is very toxic and require HR for damage repair. Various preclinical studies provided evidence that defects in HR-

mediated repair of DNA breaks result in increased sensitivity to certain DNA damaging chemotherapeutics and radiotherapy. Our aim will be to 

discover functionally relevant HR defects by testing various mammalian models for their ability to form DNA damage induced foci. To assess 

the prevalence of defective HR pathway in cancer patients we aim to develop a functional test to determine HR activity in tumor samples and 

subsequently address treatment options for this patients. In this study we will also examine the response to PARP inhibitor alone or in 

combination with radiation in a panel of mammalian cell lines with different statuses of HR and determine dose-response relationship. By this 

approach we will determine whether HR biomarkers indeed correlated to PARP inhibitor treatment in our models.

7.   IGA_PrF_2017_004

Mono-, di- a tri-methylované deriváty indolu jako 

selektivní a duální aktivátory lidského PXR a AhR. Prof. RNDr. Dvořák Zdeněk DrSc.

Pregnanový X receptor (PXR) a aryl uhlovodíkový receptor (AhR) hrají stěžejní úlohu ve fyziologii a patofyziologii lidského organismu. Jsou 

klíčovými transkripčními regulátory enzymů metabolizujících xenobiotika, proto jsou někdy nazývány xenosenzory. Je známo, že PXR a AhR jsou 

ve střevě aktivovány metabolity střevních baterií, na strukturní bázi indolu (např. indolyl-3-karbinol, diindolylmethan, indolyloctová kyselina). 

Předkládaný projekt je zaměřen na studium a charakterizaci (mono, di, tri)-methyl-substituovaných indolových derivátů, jako selektivních nebo 

duálních aktivátorů PXR a AhR v lidských jaterních buňkách. Získané výsledky budou mít velký význam pro pochopení molekulárních účinků 

indolů a potenciální uplatnění v lidské farmakoterapii vážných civilizačních onemocnění.

Pregnane X receptor (PXR) and aryl hydrocarbon receptor (AhR) play pivotal role in physiology and pathophysiology of human organism. These 

receptors are key transcriptional regulators of xenobitics-metabolizing enzymes, sometimes referred as to xenosensors. In human intestine, 

PXR and AhR are activated by gut microbiota-produced indol-based metabolites (e.g. indolyl-3-carbinol, diindolylmethane, indolyl acetic acid). 

Current proposal aims to study and characterize (mono, di, tri)-methyl-substituted indole derivatives, as selective or dual activators of PXR and 

AhR in human liver cells. The data obtained allow comprehension of molecular effects of indols and they will have potential importance for 

human pharmacotherapy of severe civilization diseases.

8.   IGA_LF_2017_003

Ortodontický posun zubu : tvorba kosti a její 

stabilita v čase MUDr. Nováčková Soňa

Tato retrospektivní studie popisuje rozměrové změny alveolárního výběžku v čase u pacientů s agenezí horních laterálních řezáků léčených 

fixním ortodontickým aparátem. Cílem studie bylo navázat na prvotní výzkum z roku 2007, kde jsme zjišťovali : 1. Změny kostní masy ve 

vertikální a horizontální rovině během ortodontické léčby fixním aparátem a v následné retenční fázi. 2. Zda sklon špičáku a vzdálenost špičáku 

od centrálního řezáku před léčbou mají vliv na množství kosti vytvořené distalizací horního špičáku a na stabilitu kostní masy v čase. Nynější 

výzkum bude zkoumat stabilitu kosti v horizontálním a vertikálním směru 12 a 15 let po ortodontické léčbě fixním aparátem. Bude použita 

totožná metodika : data budou získána ze sádrových modelů horní čelisti a ortopantomogramů 80 pacientů s celkem 128 stranami ageneze 

laterálních řezáků, zhotovených ve čtyřech časových periodách: (T1) na začátku ortodontické léčby, (T2) na konci ortodontické léčby, (T3) v 

době retence – 2 roky po ukončení léčby (T3A), 5 let po léčbě (T3B), (T4) v době retence - 12 let (T4A) a 15 let (T4B) po ortodontické léčbě. 

Vestibuloorální šířka alveolu bude měřena na sádrovém modelu v úrovni kostního hřebene alveolu a v místě 5 mm apikálně od hřebene 

alveolu. Na OPG snímcích bude registrován sklon špičáku k alveolárnímu hřebeni a výška alveolárního hřebene. Výsledky první studie ukázaly 

pokles šířky alveolárního hřebene o 4 % v období od zahájení do ukončení ortodontické léčby (T1-T2) a další pokles průměrně o 2 % v době 

retence (T2-T3A, T2-T3B) s individuální variabilitou. Pokles výšky hřebene v místě ageneze byl 0,26 mm na konci léčby (T1-T2), v době 5 let po 

léčbě průměrně 0,38 mm (T2-T3B). Nebyl nalezen vztah mezi sklonem špičáku ani vzdáleností špičáku od centrálního řezáku na začátku léčby a 

množstvím kosti a stabilitou této kostní masy vytvořené ortodontickým posunem. Výsledky ukázaly, že kost vytvořená ortodontickým posunem 

zubu je stabilní ve směru horizontálním i vertikálním. Změny šířky alveolu nebyly závislé na množství kosti v místě ageneze při zahájení léčby. 

Pokud tedy špičák prořeže těsně vedle centrálního řezáku, jsou podmínky pro vytvoření dostatečné kosti distalizací špičáku v místě 

nezaloženého laterálního řezáku příznivější. U nynějšího výzkumu předpokládáme již minimální změny kostní masy v horizontální a vertikální 

rovině.

Orthodontic tooth movement can lead to the creation of bone. The purposes of this retrospectie study is to pick up on the study from the year 

2007, where we investigated the amount of bone formed in orthodontic patients during treatment (maxillary canine distalization) and 

retention and to assess the long-term stability of the new bone.This new study will follow up after 12 and 15 years from the orthodontic 

treatment. The sample from the first study consisted of 80 patients with 128 missing lateral incisors who were treated with distalization of the 

maxillary canines. They were examined at the beginning of orthodontic treatment (T1), at the end of treatment (T2), 2 years after treatment 

(T3A), and 5 years after treatment (T3B). The influence of the canine's inclination and its distance from the central incisor at T1 on the amount 

of bone created and the bone mass stability over time were assessed. Vestibular width of the alveolus was measured on casts at the level of 

the bone ridge and 5 mm apically from the alveolar ridge. Canine inclination to the alveolar ridge was recorded, as well as the height of the 

alveolar ridge. During treatment, T1 to T2, the alveolar ridge width was reduced by 4%, and the height decreased by 0.26 mm; during the 

retentíon periods (T2-T3A, T2-T3B), the alveolar ridge reduction was 2% on average, with individual variances, and height decreased by 0.38 

mm on average. No correlation was found between canine inclination or between the canine distance from the central incisor at T1 and the 

amount and stability of the bone created by the orthodontic movement. The bone created through orthodontic tooth movement was stable in 

both the horizontal and vertical directions. Changes in the width of the alveolus were not related to the amount of bone at the place of 

agenesis at T1. When the canine erupts next to the central incisor, favorable conditions affect the formation of the bone mass through 

distalization of the canine at the site of the missing lateral incisor.This following study will measure the amount of the alveolar bone in 

horizontal and vertical direction after 12 and 15 years of retention.
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9.   IGA_PrF_2017_005

Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly 

VIII Mgr. Nožka Libor Ph.D.

Projekt je zaměřen na podporu magisterských studentů a doktorandů, kteří se podílejí na základním či aplikovaném výzkumu v rámci jedné z 

několika skupin na Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR. Studenti jsou v rámci projektu vedeni zkušenými akademickými pracovníky a 

významně přispívají svojí činností k práci jednotlivých pracovních skupin. Skupina částicové fyziky, podílející se na významných mezinárodních 

projektech, se bude zabývat vývojem detektoru pro nasazení na urychlovači LHC, výzkumem v oblasti studia top kvarku a prací na aparatuře 

pro měření střední doby života mionu. Skupina moderních kvantových metod zpracování informace, která se věnuje přenosu a zpracování 

kvantové informace pomocí korelovaných fotonových párů a kvantové kryptografii, se bude zabývat specifickými vlastnostmi fotonových párů 

a konstrukcí zdroje tří fotonů. Skupina laserových technologií a interakce záření s materiálem se bude zabývat využitím laserů pro opracování 

nekovových materiálů (především keramiky), kdy je možné běžnými metodami těžko zpracovatelné materiály obrábět s vysokou přesností, a 

studiem povrchových i podpovrchových nedokonalostí optických prvků. Skupina lokálních mechanických vlastností se věnuje výzkumu 

mechanických vlastností tenkých vrstev, které se používají mimo jiné na optických prvcích, či na površích, kde je požadována vysoká odolnost 

proti otěru. Tato skupina se bude věnovat především metodě akustické emise používané při vrypových zkouškách a testování citlivé aparatury 

vyvinuté pro tento účel.

The project is focused on support of Master and PhD students that collaborate on basic or applied research within one of the research groups 

on the Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Institute of Physics of AS CR. Students are supervised by experienced researchers 

and contribute considerably to the work of the individual groups. The particle physics group takes part in notable international projects. It will 

focus on development of a detector which is to be installed on the LHC collider, on research regarding the top quark and extension of 

equipment for muon lifetime measurement. The group of modern quantum methods of signal processing is focused on transfer and processing 

of information via correlated twin photon pairs and on quantum cryptography. It will study specific properties of the photon pairs and will 

work on construction of a three photon source. The group of laser technologies and interaction of radiation with matter will study non-metallic 

material treatment (especially ceramics). Using a laser beam, it is possible to work with materials that are difficult to machine mechanically. 

The group will also study both surface and internal imperfections of optical elements. The group of local mechanical properties is focused on 

mechanical properties of thin layers, used for example as optical element coatings or as abrasion-preventing surface treatment. The group will 

study the method of acoustic emission during scratch tests and will be testing a new sensitive experimental setup designed for the purpose of 

this method.

10.   IGA_LF_2017_004

Rozvoj endoskopické ušní chirurgie na ORL klinice 

LF UPOL MUDr. Salzman Richard Ph.D.

Endoskopická ušní chirurgie jako minimálně invazivní metoda si postupně získává své místo v klinické praxi. Spojením znalosti techniky a 

zkušeností z endonazální chirurgie s dobrým povědomím o anatomii spánkové kosti lze ve vybraných případech docílit šetrnější operativy. První 

pionýři ve světě nám již vyšlapali cestičku, na kterou jsme se jako první ve střední Evropě vydali. Plánujeme dále rozšiřovat možnosti 

Laboratoře disekce spánkové kosti při Otolaryngologické klinice ve výzkumu a výcviku endoskopické ušní operativy. Dále zaměříme naši 

pozornost na další výzkum chirurgické anatomie spánkové kosti.

Endoscopic ear surgery slowly gains reputation and proponents around the globe. A combination of knowledge and techniques learnt from 

endoscopic endonasal surgery, with deep understanding of temporal bone anatomy allows surgery without unnecessary bone removal. This 

minimally invasive approach is clearly associated with lower peroperative complications, and more importantly with lower postoperative pain 

and rapid healing. The first pioneers in Italy and Saudi Arabia showed us the right way, on which we must embark on our own. The Olomouc 

ENT department is the very first and so far only institution in the central Europe where purely endoscopic ear surgeries are routinely used. Our 

primary aim is to widen the services offered at the Temporal Bone Lab of the ENT department of the Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký 

University. The new training and research capacity will allow further anatomical studies of the middle ear structures, pathophysiology of 

middle ear ventilation. Secondly, we plan to open a new PhD post with thesis focused on ear endoscopy.

11.   IGA_FZV_2017_001 Mobbing a syndrom vyhoření ve zdravotnictví Mgr. Vévodová Šárka Ph.D.

Zdravotnický sektor má nejvyšší procento pracovníků vystavených nepříznivému sociálnímu chování (fyzickému a verbálnímu násilí, 

zastrašování při práci) (Eurofound, 2012a). Šikana (mobbing) na pracovišti je projevem narušených vztahů v pracovním kolektivu. Tato forma 

viktimizace zaměstnanců v České republice má, podle nezávislých průzkumů, expandující rozměry. Výzkum potvrdil 12,14% výskyt 

viktimizovaných zaměstnaných v ČR (Cakirpaloglu et al., 2016). Mobbing ovlivňuje zdraví a pohodu a může vést ke zdravotním problémům jak 

psychickým tak fyzickým, posttraumatické stresové poruše, syndromu vyhoření, fluktuaci a sníženému uspokojení z práce (Nielsen, Einarsen, 

2012). Řadou výzkumů byla prokázána existence vztahu mezi mobbingem a syndromem vyhoření a to všemi jeho složkami (cynismus, emoční 

exhausce, snížený pracovní výkon)(Laschinger, Grau, Finegan, Wilk, 2010; Einarsen, S.; Matthiesen, S.; Skogstad, A., 1998). Šikanované sestry 

mají významně vyšší hladinu emočního vyčerpání a sníženou hladinu duševního zdraví ve srovnání s kolegy, kteří nejsou šikanováni (Sá, 

Fleming, 2008). Zdravotnictví je oblastí s vysokým výskytem syndromu vyhoření. 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). 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). Hlavním cílem výzkumu bude 

zmapovat míru mobbingu u nelékařských zdravotnických pracovníků a zjistit jeho vztah k syndromu vyhoření. Výzkumné šetření bude 

realizováno kvantitativní dotazníkovou metodou na zkoumaném souboru 400 nelékařských zdravotnických pracovníků. Pro sběr dat bude 

použita dotazníková baterie, která se skládá ze standardizovaného dotazníku syndromu vyhoření: MBI (Maslach Burnout Inventory) a 

dotazníku negativních projevů NAQ (Negative Acts Questiommaire). Výstupy získané projektem budou prezentovány na konferenci a budou 

publikovány v recenzovaném periodiku. Zároveň mohou výstupy předkládaného projektu sloužit jako vstupní báze pro rozsáhleji koncipované a 

dlouhodobější výzkumné záměry či grantové soutěže.

In health services there is the highest proportion of workers who are exposed to unfavourable social behaviour (physical and verbal violence, 

intimidation at work) (Eurofound, 2012a). Mobbing is the manifestatioín of disturbed relationships in a working team. According to 

independent surveys, this form of employee victimization has been expanding in the Czech republic. The research proved 12.14% of victimized 

employees in the Czech republic (Cakirpaloglu et al., 2016). Mobbing has impact on health and well-being, and may result in health problems, 

both psychological and physical, post-traumatic stress disorder, burnout syndrome, staff turnover, and less satisfaction at work (Nielsen 

Einarsen, 2012). A number of research works have proved the relationship between mobbing and burnout syndrome with all its component 

parts (cynicism, emotional exhaustion, lower performance) (Laschinger, Grau, Finegan, Wilk, 2010; Einarsen, S., Matthiesen, S., Skogstad, A., 

1998). Bullied nurses show significantly higher level of emotional exhaustion and lower level of mental health in comparison with colleagues 

who are not exposed to mobbing (Sá, Fleming, 2008). Health care is an area with a high incidence of burnout syndrome. Burnout syndrome is 

typically found in professions involving contact with other people and depending on other people evaluation (Pelcák, Tomeček, 2011, p.88). 

Burnout brings about a number of negative consequences not only for general nurses but also for employers and patients/clients. The 

consequences include lower quality of care (Poghosyan, 2010, p.288), negative changes in satisfaction at work (Ježorská, Merz, 2014), as well 

as the serious problem of health care facilities – turnover of general nurses (Panunto, Guirardello, 2013, p.765). The main objective of the 

proposed research is to map the level of mobbing in non-medical health professionals and to establish the relationship of mobbing and 

burnout syndrome. Quantitative questionnaire research method will be applied on the set of 400 non-medical healthcare professionals. The 

data will be collected by means of a questionnaire battery comprising MBI (Maslach Burnout Inventory) and NAQ (Negative Acts 

Questionnaire). The project outcomes will be presented at conferences and published in a peer reviewed journal. The project conclusions may 

also become an intial basis of more extensive and long-term research and grant competitions.

12.   IGA_PrF_2017_006 Evoluční ekologie ptáků VI Doc. Mgr. Weidinger Karel Dr.

Předložený projekt je zaměřený na studium evoluční ekologie ptáků a tematicky i personálně navazuje na předchozí projekty. Cílem je zajistit 

účast studentů na řešení nosných témat ornitologického výzkumu na Katedře zoologie Přf UP. Na projektu se podílí šest doktorských a tři 

magisterští studenti pod vedením šesti akademických pracovníků. Každý ze čtyř řešitelských kolektivů se zaměří na jedno z hlavních témat: 1) 

Nový pohled na hnízdní biologii pěvců díky aplikaci kontinuálního video monitoringu; 2) Monitoring biologie obratlovců: hlubší náhled do 

biologie pomocí automatických záznamových zařízení, geolokátorů a dlouhodobých fenologických dat; 3) Integrace moderních a klasických 

metod při studiu biologie modelového pěvce; 4) Evoluce a ekologie reprodukčních strategií ptáků. Každé z dílčích témat je studováno na jiné 

modelové skupině ptáků, přičemž pojítkem mezi těmito tématy je důraz na evoluční interpretační rámec a použití moderních metod sběru a 

analýzy dat.

The proposed project is focused on evolutionary ecology of birds and thematically builds on previous projects. The aim is to ensure 

participation of students in high priority areas of ornithological research at the Department of Zoology at Palacky University. Six PhD students 

and three MSc students together with their six supervisors will participate in the project. Individual sub-teams will focus on one of the four 

main research topics: 1) A new insight into breeding biology of songbirds through application of continuous video surveillance; 2) Monitoring 

of vertebrate biology: deeper insight into their biology using automatic recorders, geolocators and long-term phenological data; 3) Integration 

of modern and traditional methods in a study of model songbird species; 4) Evolution and ecology of reproductive strategies in birds. Each sub-

team will work with a different model group of birds. A common theme of all research topics is an emphasis on interpretation within an 

evolutionary framework and application of modern methods of data collection and analysis.

13.   IGA_FF_2017_002

Evaluace současného stavu sexuální výchovy na 

základních školách v České republice Mgr. Charvát Miroslav Ph.D.

Holistická sexuální výchova zahrnuje kognitivní, emoční, sociální, interakční a fyzické aspekty sexuality s cílem podpořit a chránit zdravý 

sexuální vývoj. Postupně tak vybavuje vzdělávané osoby informacemi, dovednostmi a hodnotami, které jim pomohou porozumět vlastní 

sexualitě, mít bezpečné a naplňující vztahy a převzít zodpovědnost (nejen) za vlastní zdraví a životní pohodu. Sexuální výchova by měla začít v 

raném věku a pokračovat až do dospělosti. V ČR dosud chybí komplexní výzkum sexuální výchovy. Katedra psychologie FF UP v Olomouci je 

pracovištěm, které má ve výzkumu primární prevence ve školství dlouholetou a úspěšnou tradici. Cílem této studie je vnést do problematiky 

potřebnou výzkumnou evidenci za využití kvalitativní (evaluace a terénní výzkum) i kvantitativní (dotazníková šetření) metodologie. V první fázi 

projektu proběhne rešerše dosavadních dostupných programů, jejich cílových skupin, témat, která zahrnují, jejich dostupnosti a metod 

evaluace účinnosti. Budou analyzovány dosavadní teoretické rámce určující výuku sexuální výchovy na běžných základních školách (celostátní 

RVP, Standardy sexuální výchovy Světové zdravotnické organizace a další). V druhé fázi bude probíhat rozsáhlé šetření v terénu, jehož cílem je 

analýza potřeb a očekávání cílových skupin, a to především žáků (min. 150 dotazníků), rodičů (min. 350 dotazníků), pedagogů, lektorů a 

expertů působících v oblasti sexuální výchovy (min. 5 rozhovorů a 3 ohniskové skupiny). Na základě zjištěných potřeb a očekávání cílových 

skupin budeme přímo na školách a v organizacích zjišťovat příklady dobré praxe holistické sexuální výchovy. Výzkum přinese hodnotná data o 

holistické sexuální výchově (tj. příklady dobré praxe, příklady zařazení témat do celkového rámce vzdělávání, očekávání a zkušenosti cílových 

skupin, možná rizika implementace sexuální výchovy do škol a postupy jejich zvládání atp.). V rámci projektu budou naše výsledky publikovány 

ve formě odborných článků (3x) a příspěvků na konferencích (2x). V rámci projektu vzniknou dvě absolventské práce našich studentů v 

pregraduálním studiu a jedna disertační práce.

Holistic sexuality education includes cognitive, emotional, social, interactive and physical aspects of sexuality aiming to support and protect 

healthy sexual development. People are equipped with information, skills and values, that can help them understand their own sexuality, have 

safe and fulfilling relationships and take the responsibility for health and wellbeing of them and others. Sexual education should start at an 

early age and continue at all developmental stages. In the Czech Republic there is no comprehensive research regarding sexuality education. 

Department of Psychology at Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc, has years-long experience in the primary prevention research in 

the school setting. Aim of this project is to gather necessary research evidence when using qualitative (evaluation and field research) and 

quantitative (questionnaires) methodology. The first step of the project will be an overview of current available programmes, their target 

groups, included topics, their availability and evaluation methods. We will analyse the current theoretical frameworks for the sexuality 

education at the primary and secondary schools (nation-wide Educational Framework, Standards for Sexuality Education in Europe by WHO 

and others). In the next stage we will proceed with filed study to comprehensively assess the needs of our target groups, especially pupils (min 

150), teachers and other professionals working with pupils in schools (prevention methodists, educational consultants), parents (min 350), 

sexuality education lecturers and university experts (min 5 interview and 3 focus groups). Overview of the current programmes, theoretical 

frameworks and needs assessment will be followed by the analysis of the examples of the best practices for the holistic sexuality education in 

the Czech Republic and in other countries. The research will gather valuable information about sexuality education. The results will be 

published as three scientific articles and two conference posts. The pre-gradual thesis and one doctoral thesis will be part of the project.



14.   IGA_LF_2017_005 Peri-implantitis - konzervatívne možnosti liečby MDDr. Štefanatný Michal

Definícia peri-implantátového ochorenia ako zápalového procesu tkanív v okolí implantátu je známa už viac ako 20 rokov (Albrektsson & Isidor 

1994). Ochorenie sa tak ako u paradontózy začína najskôr postihnutím mäkkých tkanív, známych pod pojmom peri-implantačná mukozitída. Tá 

sa prejavuje krvácaním na podnet a opuchom. V prípade že nie je mukozitída liečená, môže dôjsť až k strate kosti v okolí implantátu. Ak pri 

vyšetrení zistíme nielen zápalové postihnutie mäkkých tkanív (krvácanie na podnet), ale taktiež postihnutie tvrdých tkanív (strata kosti) 

viditeľných na röntgene, definujeme stav ako peri-implantitídu. Ak ostane neliečená, peri-implantitída môže progredovať a viesť až k strate 

implantátu. Prevalencia peri-implantitídy na úrovni pacienta je 45% a na úrovni implantátu 24.9%. (Derks et al. 2016) Terapeutická rozvaha je 

založená na diagnóze a vážnosti postihnutia tkanív v okolí implantátu. Peri-implantačná mukozitída a začínajúca forma peri-implantitídy si 

vyžaduje menej rozsiahle opatrenia ako pokročilá forma peri-implantitídy s väščou stratou kosti. Vo všetkých prípadoch peri-implantačných 

ochorení, musia stratégie ošetrenia zahŕňať odstránenie zubného kameňa a povlakov z povrchu implantátu, ako kľúčového kroku v prevencii a 

manažmente ochorenia. Bolo dokázané, že plastové kyrety a ultrazvukové scalery nie sú dostatočne účinné v kompletnom odstránení a 

eliminácii povlaku a bakteriálneho biofilmu z drsného povrchu implantátu. (Schwarz et al. 2005) Air polishing bol predstavený ako alternatívny 

postup na odstránenie biofilmu zo zubov a dentálnych implantátov. Na podklade in-vitro štúdií dentálne pieskovače dokázali efektívne 

odstrániť povlak z komponentov implantátu bez markantných zmien v jeho povrchu. (Louropoulou et al. 2015) Špecifické zariadenie 

používajúce nižší tlak vzduchu a plastickú koncovku (subgingiválny pieskovač), bolo vyvinuté na zlepšenie submukózneho prístupu a prevenciu 

emfyzému počas ošetrenia peri-implantačnej mukozitídy a peri-implantitídy. Opieskovanie povrchu implantátu glycínovým práškom môže 

zvýšiť efek nechirurgického ošetrenia peri-implantitídy. (Schwarz et al. 2016) V našej klinickej štúdii by sme sa zamerali na skúmanie efektivity 

použitia subgingiválneho pieskovača v ošetrení začínajúcej a pokročilej peri-implantitídy. Po klinickom vyšetrení, určení dentálnych indexov a 

röntgenologickom zmeraní úbytku kosti v aproximálnych priestoroch stanovíme diagnózu a závažnosť ochorenia podľa CIST protokolu. (Lang et 

al. 2004) Pieskovač plánujeme použiť v iniciálnej fáze terapie. Po 4 a 12 týždňoch od ošetrenia budeme sledovať zmeny v klinických prejavoch 

ochorenia ako sú krvácanie na podnet a hĺbka peri-implantátového sulku.

Peri-implant disease is an inflammatory processes in the tissues surrounding an implant (Albrektsson & Isidor 1994). The disease usually starts 

as peri-implant mucositis - reversible inflammatory process in the soft tissues surrounding a functioning implant. Peri-implantitis is an 

inflammatory process additionally characterized by loss of peri-implant bone. Represents a clinical condition that includes the presence of an 

inflammatory lesion in the peri-implant mucosa and loss of peri-implant bone. The assessment of the diagnosis peri-implantitis must 

consequently require detection of both bleeding on probing as well as bone loss in radiographs. If left untreated, peri-implantitis may progress 

and lead to implant loss. Prevalence of peri-implantitis at patient level is 45% and at implant level 24.9% (Derks et al. 2016) The decision on 

treatment strategies is based on the diagnosis and severity of the peri-implant lesion. Peri-implant mucositis and incipient forms of peri-

implantitis require less extensive measures than advanced peri-implantitis lesions with severe bone loss. In all situations of peri-implant 

disease, the treatment strategies must include plaque removal and mechanical cleaning (infection control) procedures. Calculus may be 

chipped off using carbon fiber or plastic curettes. However plastic curettes and sonic / ultrasonic scalers, have been proven to be insufficient 

for obtaining a complete removal and elimination of both plaque biofilms and bacteria on roughened implant surfaces. (Schwarz et al. 2005) 

According to the cause-related concept of therapy, plaque removal is considered a key strategy for the prevention and management of peri-

implant diseases. Air polishing was introduced as an alternative approach for biofilm removal at natural teeth as well as dental implants. 5 

Based on the current available in-vitro data, air abrasive devices appear to be effective in removing the biofilm from both machined and 

microstructured implant components without causing marked surface changes. (Louropoulou et al. 2015) A specific device using a reduced air 

pressure and a plastic nozzle has been developed to increase submucosal accessibility and prevent emphysema formation during nonsurgical 

treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis. This device has been used both for the treatment of peri-implant mucositis and peri-

implantitis. Glycine powder air polishing may improve the efficacy of nonsurgical treatment of peri-implantitis over the control measures 

investigated. (Schwarz et al. 2016) In our clinical research we will aim on the effectiveness of using submucosal glycine powder air polishing in 

treatment of incipient and advanced forms of peri-implantitis lesions. After clinical examination, defining of dental indexes and bone loss on 

radiographs in interproximal spaces, we will make the diagnosis and define the severity of the disease according to Cumulative Interceptive 

Supportive Therapy (CIST) (Lang et al. 2004). A re-examination of peri-implant tissues following initial therapy after 4 and 12 weeks that 

reveals absence of BoP (Bleeding on Probing) and pocket closure indicates resolution of peri-implant lesions.

15.   IGA_PrF_2017_007

Nanotechnologie pro pokročilé environmentální 

aplikace Mgr. Filip Jan Ph.D.

Navrhovaný projekt navazuje na řešení předchozího interního grantového projektu IGA Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_PrF_2016_010: 

„Nanotechnologie pro environmentální aplikace“) a rozvíjí započaté činnosti směrem k pokročilým aplikacím vyvíjených nanomateriálů a k 

vývoji materiálů s novými vlastnostmi. Hlavním záměrem projektu je propojit aktivity studentů magisterského a doktorského studia 

chemických, fyzikálních a materiálových oborů pro komplexní řešení problematiky environmentálních nanotechnologií. Specifické typy 

znečištění zejména podzemních vod (kontaminace halogenovanými uhlovodíky, chromany, arsenem, uranem a dalšími těžkými kovy), ale i 

povrchových, odpadních a v neposlední řadě i pitných vod (kontaminace léčivy, látkami s endokrinní aktivitou, fosforem, těžkými kovy, apod.), 

a také půd, vyžadují inovativní přístupy dekontaminace. V rámci navrhovaného projektu budou vyvíjeny a testovány (nano)materiály pro 

technologie čištění těchto kontaminovaných vod. Stěžejní experimentální část bude zahrnovat zejména syntézu a různé post-procesní 

modifikace reaktivních (nano)materiálů, sledování reaktivity/účinnosti vybraných nanomateriálů a především detailní sledování reakčních 

mechanismů. Konkrétně se bude jednat o optimalizované nanočástice železa pro reduktivní technologie dekontaminaci podzemních vod, 

katalyzátory na bázi nanočástic oxidů kovů pro katalytické reakce v podzemních a odpadních vodách, a sloučeniny železa ve vysokých 

oxidačních stavech pro čištění povrchových a pitných vod. Pro případné speciální aplikace budou vyvíjeny nanokompozity s kombinovanými 

účinky (tzn. s reduktivně-sorpčními, nebo sorpčně-oxidačními účinky) pro zvýšení efektivity odstranění problémových polutantů. Na základě 

předchozích znalostí řešitelského týmu budou pro přípravu nanomateriálů dominantně využívány termické procesy, které umožňují relativně 

snadný přechod do poloprovozních objemů přípravy nanomateriálů; pro přípravy nanokatalyzátorů budou využity roztokové syntézy. Termicky 

indukované reakce umožní v rámci projektu jednak detailní monitorování průběhu reakce (kombinace vysokoteplotní RTG práškové difrakce, 

termické analýzy s detekcí odchozích plynů, a teplotně programovatelné redukce/oxidace za použití zařízení pro sorpci plynů) při zpracování 

vzorků v řádech mg, tak i snadný přechod do větších objemů – jednotky gramů v modifikovaných laboratorních pecích, tak i jednotky kilogramů 

v prototypové poloprovozní peci. Připravované (nano)materiály budou detailně charakterizovány z pohledu fázového a chemického složení, 

obsahu aktivních složek, velikostně-morfologických charakteristik, velikosti specifické plochy povrchu, popř. dalších fyzikálních či chemických 

parametrů. Následně budou vybrané vzorky podrobeny testování reaktivity a stability (a kombinovaně i sledování dlouhodobého účinku v 

cílených aplikacích) a budou detailně popsány reakční mechanismy jak pro modelové případy (tzn. kontaminanty v destilované vodě), tak i pro 

složitější případy – reakce v reálných kontaminovaných vodách (především za použití techniky EPR – elektronová paramagnetická rezonance, 

pro pochopení reakčních mechanismů i z pohledu radikálových procesů). Zároveň budou detailně popsány i reakční produkty (typicky 

oxidy/oxyhydroxidy železa) vznikající reakcí použitých nanomateriálů s polutanty. Obdobným způsobem budou testovány klíčové parametry 

vyvíjených nanokatalyzátorů – efektivity reakcí v porovnání se známými katalyzátory, mechanismy a účinnosti v celé řadě perspektivních 

procesů.

The proposed project represents continuation of the previous internal grant project IGA of Palacký University, Olomouc (IGA_PrF_2016_010: 

„Nanotechnology for environmental applications“) and it extends initiated activities towards advanced applications of developed nanoparticles 

and towards development of materials possessing new properties. The main purpose of this project will be to interconnect activities of master 

and PhD students of chemistry, physics and material science in order to comprehensively work in the field of environmental nanotechnology. 

The specific types of contamination, namely of groundwater (contaminated by halogenated hydrocarbons, chromates, arsenic, uranium and 

other heavy metals), but also surface-, waste- and also drinking waters (contaminated by pharmaceuticals, endocrine-active compounds, 

phosphorus, heavy metals etc.), and also of soils require innovative treatment approaches. Therefore, new types of nanomaterials applicable in 

technologies of water and soil treatment will be developed and tested within the proposed project. The pivotal experimental part of the 

project will cover namely synthesis and various post-process modifications of reactive (nano)materials, monitoring of reactivity/efficiency for 

selected nanomaterials and detailed description of reaction mechanisms. Specifically, the project will be focused on study of optimized zero-

valent iron nanoparticles for reductive technologies of groundwater decontamination, catalysts based on iron oxide nanoparticles for catalytic 

reactions in groundwater and waste waters, and soluble compounds with iron in high-valent state for treatment of surface and drinking 

waters. For some particular applications, we will develop nanocomposites possessing combined effects (i.e., with reductive-sorption or 

sorption-oxidation effects) for enhanced efficiency in treatment of hazardous and complicated pollutants. Based on the previously-acquired 

knowledge of the research team, we will utilize predominantly the thermal processes for nanoparticle preparation as they allow relatively 

simple up-scaling of the nanoparticle production (to semi-industrial scale); for preparation of nanocatalysts, we will utilize wet-chemical 

processes. Thermally-induced reactions allow us possibility to monitor in detail the reaction process when dealing with small volume of 

samples – in scale of mg (i.e., by means of combination of high-temperature X-ray powder diffraction, thermogravimetric analysis with 

detection of evolved gasses, and temperature-programmed reduction/oxidation using the instruments for gas sorption). Thermally-induced 

processes will allow also the simple upscaling of the production in scale of grams using modified laboratory furnaces and in scale of kilograms 

using semi industrial prototype furnace. The as-prepared (nano)materials will be characterized in detail from the viewpoint of phase and 

chemical composition, content of active components, particle-size and morphology, specific-surface area, and other physical and/or chemical 

parameters. Subsequently, the reactivity and long-term stabilities will be tested on selected samples (along with testing of their long-term 

performance in targeted applications) and the reaction mechanisms will be described in detail both for the model situations (i.e., presence of 

contaminants in distilled water) and for complicated water samples – i.e., reactions in real contaminated waters (namely by means of EPR 

technique – electron paramagnetic resonance, which allows understanding of the reaction mechanisms also from the viewpoint of radical 

processes). The reaction products (typically iron oxides/oxyhydroxides) from the interaction of highly-reactive nanoparticles with 

contaminants will be described in detail as well. Similarly, we will evaluate the key parameters of developed nanocatalysts – e.g., efficiency in 

key reactions compared to known catalysts, mechanisms and catalytic yield in number of advanced processes.

16.   IGA_FF_2017_003

Mezinárodní kontext pro angloamerickou 

literaturu, lingvistiku a translatologii Doc. PhDr. Veselovská Ludmila Ph.D.

Projekt navazuje na úspěšnou realizaci podobného projektu z let 2015-2016. I zde navrhovaný projekt bude probíhat ve třech sekcích 

realizovaných v rámci Katedry anglistiky a amerikanistiky: lingvistické, literární a translatologické. Každou z nich tvoří doktorandi, na jejichž 

výzkum, začlenění do mezinárodních vědeckovýzkumných struktur a publikování je projekt zaměřen, a jejich školitelé, kteří mají především 

poradní a kontrolní úlohu a sami se na projektu publikačně podílejí pouze jako konzultaci 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. (/viz seznam konferencí). Mezinárodní prezentace vlastního výzkumu je také nedílnou součástí doktorandského 

studia a

The project cotinues a successful project of similar nature from 2015-2016. It is subdivided into three thematic sections: literary science, 

linguistics and translatology. Each section is represented by PhD students and their supervisors. The project enhances international level of the 

PhD research via their attending international conferences, 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.

17.   IGA_FTK_2017_002

Využití fitness náramků pro monitoring pohybové 

aktivity: Validita přístrojů ve vybraných 

podmínkách a jejich reliabilita v segmentech dne Šimůnek Adam

Fitness náramky se staly velmi populární pro individuální monitoring pohybové aktivity (PA), stále však chybí dostatečné informace o validitě a 

reliabilitě těchto zařízení. Tradiční umístění fitness náramků na zápěstí ruky, nepatrné rozměry, vodotěsnost a vícedenní výdrž baterie 

umožňuje monitoring PA bez výrazných omezení. Zařazením fitness náramků do výzkumného šetření lze dosáhnout zlepšení přístupu 

participantů k účasti na výzkumném šetření a zvýšení návratnosti dat než u běžně používaných monitorovacích zařízení (např. krokoměry a 

akcelerometry). Získané výsledky podpoří metodologickou a technickou úroveň nutnou pro setrvání pracoviště ve stávajících mezinárodních 

výzkumných projektech a případně zvýší šanci i pro zapojení do nových projektů. Závěry také poslouží k odborné přípravě studentů Fakulty 

tělesné kultury. S rozvojem monitorovacích technik také souvisí nutnost softwarového zajištění záznamu, zpracování a exportu dat. Pro tyto 

účely je nutné neustále navyšovat funkcionalitu internetového systému INDARES. Zkvalitnění systému INDARES bude využito kromě naší fakulty 

i spolupracujícími pracovišti v České republice a v zahraničí, rovněž pro podávání výzkumných grantů na univerzitní, národní a mezinárodní 

úrovni. Důležitou částí předkládaného projektu jsou zahraniční aktivity spojené s pracovními stážemi a účastmi na konferencích. V rámci 

projektu chceme prohloubit stávající spolupráci s předními výzkumnými pracovišti v Evropě (University of Southern Denmark, Dánsko) a v 

Severní Americe (Iowa State University, USA), které se specializují na využití monitorovacích zařízení ve výzkumu PA, dále na analýzu, 

zpracování a prezentaci takto získaných dat. Řešení projektu umožní prezentaci výsledků na mezinárodní konferenci, která bývá spojována se 

setkáním mezinárodních výzkumných týmů, jejichž jsou řešitelé projektu členy.

Fitness trackers have become very popular for individual monitoring of physical activity (PA). However, sufficient information regarding 

validity and reliability of these devices is lacking so far. Traditional placement of the fitness trackers on a wrist, their subtle dimensions, 

waterproofness and long-lasting capacity of battery enable PA monitoring without substantial limitations. The use of the fitness trackers in 

research could result in participants' better attitude towards research participation and in higher response rate, compared with commonly 

used monitoring techniques (e.g. pedometers and accelerometers). The findings of the project will promote methodological and technical level 

necessary for maintaining the position of the Institute of Active Lifestyle in current international research project. Moreover, the project might 

even increase chance for involvement in emerging projects. The conclusions from the project will also serve for tertiary education of students 

at the Faculty of Physical Culture. The development of monitoring techniques is also linked to requirements for software in terms of ensuring 

data records, data processing and data export. For this purpose, it is necessary to upgrade functions of the INDARES internet system. Apart 

from our faculty, the improvement of the INDARES system will be beneficial also for collaborating institutions in the Czech Republic and 

abroad, as well as for submission of research grants at the institutional, national, and international level. Foreign activities related to 

internships and attendance to conferences represent an important part of the proposed project. We plan to deepen current cooperation with 

leading research institutions in Europe (University of Southern Denmark, Denmark) and North America (Iowa State University, USA), which 

focus on use of monitoring devices in PA research and analysis, processing and presentation of data collected using these devices. The project 

investigation will enable presentation of our findings at the international conference, which is accompanied by meeting of the international 

research team, with project investigators being members of this team.



18.   IGA_LF_2017_006

Vliv mechanického opotřebení na fyzikální 

vlastnosti dentálních výplňových materiálů (in 

vitro studie) MDDr. Holík Pavel

Opotřebení v širším slova smyslu může být popsáno jako progresivní ztráta materiálu z kontaktujících ploch způsobená jejích pohybem (tření). 

Opotřebení zubu je komplexní multifaktoriální fenomén podmíněný interakcí biologických, mechanických, chemických a tribologických faktorů. 

Povrch tvrdých zubních tkání, stejně jako výplňového materiálu nahrazujícího sklovinu a dentin, je za své funkce mechanicky zatěžován buď 

otěrem o antagonisty (atrice) nebo o jiný objekt v dutině ústní, např. potravu, zubní kartáček, pastu atd. (abraze) anebo může být vystaven 

působení kyselého prostředí v dutině ústní (eroze) event. jejich kombinaci. Tyto procesy vedou ke vzniku povrchových defektů tvrdých zubních 

tkání, ale i výplní. Požadavkem zubního lékaře a pacienta je proto výplň dostatečně odolná vůči těmto mechanickým vlivům, což určuje její 

životnost v dutině ústní. Predilekčními faktory mechanického opotřebení povrchů výplní při atrici je především tvrdost materiálu (odolnost vůči 

vnikání cizího tělesa do jeho povrchu), modul pružnosti (schopnost vrátit se do původního tvaru) a také soudržnost vazby mezi částicemi plniva 

materiálu. Při narušení povrchu výplně může dojít k vylomení více částic z povrchu najednou a vytvoření nepravidelného defektu, který je pak 

predilekčním místem vzniku dalšího poškození výplně, ale také retenčním místem pro plak a pigmenty z potravy. Při stanovení odolnosti výplně 

proti abrazi se nesrovnává pouze její odolnost vůči sklovině antagonálního zubu, ale mechanické vlastností dentálních rekonstrukčních 

materiálů navzájem. Typický příklad je porovnání rychlosti opotřebení keramické rekonstrukce a pryskyřičné. Toto je velmi důležité pro 

správnou volbu materiálu, který by měl odolat zvýšené mechanické námaze. Výše zmíněné platí o to víc u pacientů s bruxismem či jinou 

neuromuskulární odchylkou. Výplň, která by nesla menší známky opotřebení, než pacientův vlastní antagonální zub, by představovala spíše 

riziko, než pomoc. Nejoptimálnějším způsobem zkoumání mechanických vlastností dentálních výplňových materiálů jsou in vitro podmínky. Při 

tom se především měří hodnoty jejich tvrdosti a modulu pružnosti při mechanickém zatížení. Pro účely studie budou za podmínek stanovených 

výrobcem připraveny vzorky 10 různých typů dentálních rekonstrukčních materiálů (kapslový amalgám; kompozitní materiály- univerzální, 

flow, bulkfill; skloionomerní cementy- ručně a strojově míchané konvenční a světlem tuhnoucí; cermet cementy a keramika). Od každého typu 

materiálu bude zhotoveno 5 vzorků tvaru válečku o průměru 5 mm a výšce 10 mm. Dále bude provedeno sjednocení tloušťky vzorků na 3 mm 

broušením hrubým brusivem a následné vícestupňové leštění s postupně klesajícím rozměrem zrna volného brusiva a na závěr diamantové 

suspenze. Vytvořené vzorky budou před měřením skladovány v minerálním roztoku při konstantní teplotě (4° C). Pro měření budou vzorky po 

vyjmutí z roztoku osušeny a připevněny na duralový držák pomocí speciálního lepidla. Analýza mechanických vlastností výplňových materiálů 

bude prováděna primárně pomocí instrumentované vtiskové zkoušky (nanoindentace, Berkovičův indentor). Pro hodnocení tribologických 

vlastností bude použita vrypová zkouška (scratch test) a její více-přejezdová modifikace. Tyto testy jsou založeny na interakci diamantového 

hrotu přesně definovaných rozměrů a geometrie se zkoumaným materiálem. Odolnost proti poškrábání a dekohezi budou vyšetřovány 

prostřednictvím vrypové zkoušky pomocí sféro-konického indentoru. Topografie povrchu vzorků bude zkoumána prostřednictvím skenovacího 

laserového konfokálního mikroskopu a záznamu síla-hloubka-poloha. Na závěr bude provedeno statistické zpracování výsledků měření. 

Výsledky studie by měly pomoci lékařům správně indikovat příslušné typy výplňových materiálů, informovat pacienty o délce jejich funkčního 

působení v dutině ústní a principech opotřebení a degradace jednotlivých materiálů.

The term wear can be generally described as a progressive loss of material from contacting surfaces due to their motion (friction). Tooth wear 

is a complex multifactorial phenomenon caused by the interaction of biological, mechanical, chemical and tribological factors. The surface of 

the hard dental tissue, as filling material replacing enamel and dentin, is mechanically loaded by antagonists (attrition) or other object in the 

oral cavity (abrasion) as well as can be exposed to acidic environment in oral cavity (erosion) or their combinations. These processes lead to 

the formation of surface defects of hard dental tissue and fillings. The requirements of dentist and patients are therefore the fillings with 

sufficiently resistance to mechanical stress that determines their durability in the oral cavity. Predilection factors of mechanical wear of the 

filling surface to attrition are primarily the hardness of the material (resistance to penetration of a foreign body on its surface), modulus of 

elasticity (ability to return to its original shape) and the coherence bond between the filling materials particles. The disintegration of filling 

surface can create an irregular defect that afterwards is getting as a predilection place producing further damage of the filling as well as the 

retention for plaque and food pigments. For determining of the filling resistance to abrasion it is neccessary to compare not only its resistance 

to tooth enamel of antagonist, but also the mechanical properties of the dental reconstructive materials mutually. A typical example is a 

comparison of the wear rate of the ceramic and resin reconstruction. This is very important for the correct choice of the material that should 

be resistant against mechanical stress. The above applies even more in patients with bruxism or other neuromuscular disorder. The filling 

made from material with less wear than the patient's own antagonial tooth would rather represent a risk than help. The most optimal way to 

study the mechanical properties of dental filling materials are in vitro conditions. Primarily values of hardness and elastic modulus under 

mechanical stress are measured. For the purposes of the study, under the conditions specified by the manufacturer, the samples of 10 different 

types of dental reconstructive materials (capsule amalgam, composite materials- universal, flow, bulkfill; glass ionomer cements- manually and 

mechanically mixed conventional and light-cured, cermet cement and ceramics) will be made. 5 cylindric samples of diameter 5 mm and height 

10 mm will be made form each type of material. To unify the thickness of the sample 3 mm rough abrasive grinding, subsequent multistage 

polishing with progressively decreasing grain size of free abrasives and finally diamond suspension will be used. Before the measurement the 

samples will be stored in a mineral solution at a constant temperature (4° C). For the measurements the samples will be removed from the 

solution and fixed on duralumin holder by special glue. The analysis of the filling materials mechanical properties will be done by using 

instrumented indentation testing (nanoindentation, Berkovich’s indenter). For evaluation of tribological properties the scratch test and its 

multi-level crossing modifications will be used. These tests are based on the interaction of the diamond tip of precisely defined dimensions and 

geometry with studied material. Scratch and decohesion resistence will be investigated using a sphere-conical indenter. Surface topography of 

the samples will be examined using a scanning laser confocal microscope and record of the force-depth-position. Finally the statistical 

processing of the measurement results will be done. The results of the study should help the dentists to provide proper indication for 

appropriate types of filling materials, to inform patients about their durability in the oral cavity and the principles of materials wear and 

degradation.

19.   IGA_PrF_2017_008

Kvantová optika, kvantové zpracování informace 

a kvantové technologie Prof. RNDr. Dušek Miloslav Dr.

Projekt se zaměří na posílení podmínek pro zapojení studentů doktorských a magisterských studijních programů do výzkumných aktivit na 

katedře optiky v oblasti kvantové optiky a kvantového přenosu a zpracování informace a to jak v teoretické, tak v experimentální oblasti.

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.

20.   IGA_FZV_2017_002 Důstojnost z perspektivy seniorské populace Doc. PhDr.Mgr. Kisvetrová Helena Ph.D.

Současná konzumní a vysoce sekulární společnost úzce spojuje úctu a důstojnost s rolí a funkcí jedince ve společnosti. Preferování ideálu mládí, 

síly a úspěchu může tak mít dopad na subjektivní vnímání důstojnosti starších lidí. Důstojnost je popisovaná jako univerzální hodnota 

vycházející ze samotné podstaty lidství a nejvyšší hodnota v souvislosti se zdravím podmíněnou kvalitou života. Vnímání osobní důstojnosti je 

vysoce individuální. Lze ale najít společná témata a faktory, které vnímání důstojnosti jedince ovlivňují. Pro poskytování péče respektující a 

chránící důstojnost seniora, je potřeba tyto faktory znát. V současné době se zvyšuje zájem o problematiku důstojnosti seniorů v různých 

oblastech péče. V projektu “Dignity and Older Europeans”, který zkoumal význam důstojnosti pro seniorskou populaci, spojovali senioři pojetí 

důstojnosti především s úctou (vůči sobě samému /sebeúcta/, i k druhým a ze strany druhých) a participací (zapojení do dění). Ohrožení 

důstojnosti při poskytování péče dávali do kontextu se ztrátou nezávislosti, pocitem zátěže pro druhé, špatnou komunikací a odosobněním 

péče. Vhodným nástrojem pro hodnocení důstojnosti ve stáří je dotazník Patient Dignity Inventory (PDI). Při vývoji tohoto sebehodnotícího 

nástroje vycházel Chochinov z Modelu důstojnosti, který zahrnuje široké spektrum fyzických, psychosociálních, duchovních a existenciálních 

problémů ovlivňujících pocit důstojnosti pacienta. I když byl PDI primárně vytvořený jako hodnotící nástroj pro terminálně nemocné 

onkologické pacienty, je v současné době ve výzkumných studiích využíván i u neonkologických a geriatrických pacientů, tedy u lidí, kteří sice 

ještě nejsou v terminální fázi nemoci, ale prožívají závěr svého života. Pro realizaci projektu bude použit kvantitativní výzkumný přístup, 

průřezová studie se standardizovaným dotazníkem PDI v české verzi. Cílem výzkumu je zjistit, jak senioři s různým typem poskytované péče 

hodnotí problémy definované v dotazníku PDI, které mohou ovlivňovat jejich vnímání osobní i sociální důstojnosti. Soubor respondentů bude 

zahrnovat pět klinických skupin seniorské populace: senioři v domácí péči; senioři v rezidenční péči (domov pro seniory); hospitalizovaní křehcí 

geriatričtí pacienti (geriatrické oddělení); onkologicky nemocní senioři s kurativní léčbou (onkologické oddělení); terminálně nemocní senioři v 

hospicové péči (lůžkový hospic). Znalost faktorů, které ohrožují osobní důstojnost seniora, poskytne zdravotníkům možnost pochopit pojem 

důstojnosti z perspektivy seniorské populace a volit optimální intervence na ochranu důstojnosti seniorů, kteří v domácím nebo 

institucionálním prostředí prožívají závěr svého života. Projekt je pokračováním realizovaného projektu IGA_FZV_2015_002 „Transformace 

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

Today’s consumerist and highly secular society associates respect and dignity with the role and purpose of an individual in the society. 

Prioritising the ideal of youth, strength, and success may have impact on the subjective perception of the dignity of older people. Dignity is 

described as a universal value stemming from the very essence of humanity and the highest value in connection with health-related quality of 

life. The perception of personal dignity is highly individual. However, common themes and factors may be found that influence the perception 

of dignity. In order to provide dignity-respecting and dignity-maintaining care, it is crucial to know these factors. Recently, there has been an 

increase of interest in the topic of dignity in old age in various areas. The project “Dignity and Older Europeans” examined the importance of 

dignity amongst older generation and the elderly mostly linked dignity with respect (towards oneself /self respect/, as well as towards and 

from others) and participation (social inclusion). Threat to dignity related to care was reported in the context of loss of independence, feeling 

of being burden to others, bad communication and depersonalised care. A useful tool to assess dignity in old age is the Patient Dignity 

Inventory (PDI). When developing this self-assessment tool, Chochinov used the Dignity model, which includes a wide spectrum of physical, 

psychosocial, spiritual and existential issues affecting the patient’s dignity. Even though the PDI was primarily created as a self-assessment tool 

for the terminally ill cancer patients, it is currently used in research amongst non-cancer and geriatric patients, i.e. people who are not in the 

terminal phase but are in the final stage of life. To carry out the research, a quantitative approach will be used, a cross-sectional study with a 

standardised PDI in Czech. The aim is to find out how the elderly in different types of care evaluate the factors defined in the PDI, which can 

influence their perception of personal as well as social dignity. The respondents will comprise five clinical groups of the ageing population: old 

people in home care; old people in residential care (home for the elderly); hospitalized frail geriatric patients (geriatric ward); oncologic elderly 

with curative therapy (oncology ward); terminally ill elderly in hospice care (inpatient hospice). Knowledge of the factors which pose a threat 

to older patient’s dignity will help health care professionals understand the notion of dignity seen from the perspective of a geriatric 

population and choose the best intervention to maintain the dignity of older adults in home and institutionalised care. This is a follow-up 

project to a previous IGA_FZV_2015_002 project “Transforming the English version of Patient Dignity Inventory (PDI) into Czech language”.

21.   IGA_PrF_2017_009 Vývoj nových biologicky aktivních látek Mgr. Borková Lucie

I přes velké pokroky na poli současné medicíny lidé stále trpí nejrůznějšími chorobami - virovými nákazami počínaje, přes bakteriální, plísňová 

a parazitární onemocnění až po nádorová onemocnění, onemocnění nervového systému nebo nemoci oběhové soustavy. Každý den na celém 

světě zemřou miliony lidí v důsledku prohraného boje s některou z nemocí. Moderní věda se snaží proniknout do světa těchto mnohdy okem 

nepostřehnutelných zápasů a pomoci lidem k úplnému vyléčení či pozastavení průběhu nemoci nebo alespoň ke zmírnění bolesti a klidnějšímu 

průběhu onemocnění s uspokojivou životní úrovní. Proti řadě onemocnění jsou již dostupná léčiva, která pacientovi pomohou s mnohdy 

nelehkým bojem. V řadě případů však mají léčivé látky nízkou selektivitu vůči svému cíli a působí i na okolní zdravé buňky. Dalším z neduhů 

léčivých látek jsou jejich nežádoucí účinky, které se vědci snaží eliminovat vývojem nových, bezpečnějších a selektivněji působících látek. 

Bohužel, zejména v poslední době jsme svědky tzv. mnohočetné lékové rezistence (MDR). Ta se dá vysvětlit jako schopnost činitelů 

způsobujících nemoc odolávat účinkům působení některých léčiv. Jde o vážný problém na poli soudobé medicíny, se kterým se vědci potýkají. 

Na druhé straně existuje stále četné množství nemocí, na které lidstvo ani v současné době nezná lék, např. u řady typů rakoviny jsou 

pacientům podávány pouze léky utišující bolest a zmírňující symptomy, namísto léčby nemoci samotné. Ať už se jedná o první nebo druhou 

příčinu, řešením obou případů je výzkum nových potencionálních léčiv. Léčiva by měla příznivě ovlivňovat zdraví člověka, měla by mít vhodné 

farmakokinetické vlastnosti, aby bylo možné je dopravit na místo účinku, a zároveň by měla mít co nejméně nežádoucích účinků. Předložený 

projekt se zabývá přípravou nových organických molekul, u kterých se předpokládá určitá biologická aktivita. Konkrétně se jedná o sloučeniny s 

potenciální protinádorovou aktivitou – deriváty triterpenů, morfolinu a thiomorfolinu, sloučeniny s antiparazitární aktivitou – deriváty 

metabolitů fenylpropanoidního typu, sloučeniny s antimykobakteriální aktivitou – deriváty benzimidazolu a sloučeniny s protizánětlivou 

aktivitou - deriváty prostaglandinů. Projekt se dále zaobírá přípravou inhibitorů vybraných proteinových kináz a fosfodiesteráz a inhibitorů β-

laktamasy. V neposlední řadě bude cílem projektu příprava konjugátů biologicky aktivních látek s fluorescenční značkou určených pro 

zobrazování procesu uvolnění potencionálního léčiva a jeho působení uvnitř buněk. Pro přípravu výchozích látek, meziproduktů a cílových 

sloučenin bude kombinována klasická syntéza v roztoku společně s novější metodou syntézy na pevné fázi s využitím kombinatoriální chemie. 

Všechny připravené sloučeniny budou charakterizovány standardními analytickými metodami.

In spite of a huge progress in medicine during the past decades, many people suffer from a variety of diseases, such as viral or bacterial 

infections, fungal and parasitic diseases, or various sorts of cancer, neural diseases, and circulatory system diseases. Every day, millions of 

people all over the world die due to a lost battle with such a disease. Modern science plays an important role in the fight against these diseases 

and tries to help the patients to complete recovery or to suspend the progress of the disease or, at least, to relieve pain or ease the patients’ 

lives within the duration of the illness. There are available medicaments against vast range of diseases, which help patients with their, often 

difficult, fight. Nevertheless, in a number of cases, the active substances have a low selectivity and adverse effects on the surrounding healthy 

cells. Next maladies of active substances are their side effects, which are being eliminated by means of research and development of new, 

safer and more selective active compounds. However, recently we are witnesses of so called multi drug resistance phenotypes (MDR) which 

can be explained as the ability of disease causing agents to resist the effects of some therapeutics. Concerning the MDR, it causes serious 

troubles in today’s treatment processes. In addition, there is a number of illnesses that may not be treated currently because of lack of active 

substances. E.g. patients suffering from many types of cancer are treated only with painkilling drugs and medicaments relieving the symptoms, 

instead of healing the causes of the disease itself. Whether for the first or the second cause, the research of new potential drugs is the solution. 

Active substances should positively influence the health of people, they should have suitable pharmacokinetic properties, and moreover, they 

should have as few side effects as possible. This project concerns with the preparation of new organic compounds which are expected to have 

significant biological effects. More specifically, this project concerns with compounds with anticancer activity – derivatives of triterpenes, 

morpholine, and thiomorpholine, compounds with antiparazitic activity – derivatives of metabolites of phenylpropanoid type, compounds with 

antimycobacterial activity – derivatives of benzimidazole, and anti-inflammatory compounds –derivatives of prostaglandin. Next, the project 

deals with the synthesis of inhibitors of selected protein kinases and phosphodiesterases and inhibitors of β-lactamase. Last but not least, the 

goal of the project is to prepare conjugates of biologically active compounds with a fluorescent label suitable for imaging of the process of the 

potential drug release inside the cell. The classic synthesis in solution will be combined with modern solid-phase synthesis and combinatorial 

chemistry. All compounds will be characterized by standard analytical methods.



22.   IGA_FZV_2017_003

Psychometrická validizace PIH škály u pacientů s 

chronickým kardiovaskulárním onemocněním RNDr. Reiterová Eva Ph.D.

Chronická kardiovaskulární onemocnění se řadí podle statistických údajů mezi nejčastější příčiny úmrtí ve světě. Patří mezi nejrozšířenější 

chronická onemocnění a dlouhodobě si udržují dominantní postavení v příčinách hospitalizace v nemocničních a zdravotnických zařízeních 

(Rovný, 2011). Podle Mezinárodní klasifikace chorob se pro skupinu kardiovaskulárních onemocnění používá označení onemocnění oběhové 

soustavy. Na tyto nemoci ve světě ročně umírá 12 miliónů lidí (Valachovičová, 2014). Globální zátěž chronickými kardiovaskulárními 

onemocněními je obrovská. Při řešení tohoto problému do budoucna je důležitá edukace celé populace (Murín, 2014). S touto prevencí těsně 

souvisí schopnost pacientů řídit zdravotní aspekty své nemoci, řídit svou životní roli, související se změnou způsobenou onemocněním a v 

neposlední řadě také řídit psychologické následky svého onemocnění. Trendem současné doby je proto zaměření se na sebeřízení, tzv. self-

management pacienta. Pro hodnocení self-managementu je možno použít škálu Partners in Health (PIH, Škála partnerů ve zdraví), jejíž název 

vychází ze základního principu vytvoření partnerského vztahu mezi pacientem a zdravotníkem. PIH škála je vhodným nástrojem pro hodnocení 

self-managementu a je možno ji s úspěchem aplikovat v rámci péče o pacienty s chronickým onemocněním, což bylo prokázáno v dřívějších 

výzkumných šetřeních (Battersby et al., 2003, Petkov et al., 2010, Peñarrieta-de Córdova et al., 2014, Chan et al., 2014). V roce 2015 byla v 

rámci projektu IGA na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého provedena obsahová a lingvistická validizace této škály a byl sestaven 

formulář záznamů v české verzi s identifikačními údaji. V rámci tohoto projektu se provedením psychometrické validizace PIH škály, aplikované 

na pacienty s chronickým kardiovaskulárním onemocněním v sociokulturních podmínkách České republiky, získá standardizovaný měřící 

nástroj pro stanovení úrovně self-managementu. Následně bude možno PIH škálu využít v prevenci poskytovatelů zdravotní péče. Validizovaná 

a standardizovaná PIH škála bude moci být využita při naplňování kompetencí všeobecných sester v oblasti edukace pacientů s chronickým 

kardiovaskulárním onemocněním. Z publikovaných zkušeností souvisejících se standardizací PIH škály byla velikost výzkumného souboru 

stanovena na minimálně 402 pacienty s chronickým kardiovaskulárním onemocněním. Šetření bude organizováno a realizováno s 

respektováním požadavků etiky výzkumu. Data budou zpracována deskriptivní a komparativní statistikou. V rámci psychometrické validizace 

bude testována reliabilita metodou Analýzy vnitřní konzistence s použitím Cronbachovy alfy, metodou Faktorové analýzy bude zjištěn počet 

faktorů PIH škály, konkretizujících výsledky vyhodnocení. Závěry výzkumného šetření budou následně publikovány a prezentovány na 

konferencích. Klíčová slova: Self-management, chronické kardiovaskulární onemocnění, PIH škála, psychometrická validizace

According to statistical data, chronic cardiovascular diseases belong to the most frequent causes of death worldwide. They are among the 

most prevalent chronic diseases and present the predominant reason for hospitalization in hospitals and healthcare facilities (Rovný, 2011). 

The International Classification of Diseases (ICD) uses the term Circulatory System Diseases. 12 million people die of these diseases every year 

(Valachovičová, 2014). Chronic cardiovascular diseases represent an enormous problem. To solve the problem the whole population should be 

educated (Murín, 2014). Prevention is closely connected with patients´ ability to control health aspects of their condition, to control their life 

functions in relation to the changes due to the disease, and to control psychological consequences of their condition. Therefore, the so called 

self-management of a patient is of utmost importance. To assess self-management the Partners in Health (PIH) scale can be used (the term 

„Partners in Health“ reflects the fundamental principle, i.e. creation of partnership between a patient and medical staff). The PIH scale is a 

convenient tool for self-management assessment and can be successfully applied within the care of patients with chronic diseases, as has been 

already proved by various surveys and research projects (Battersby et al., 2003; Petkov et al., 2010; Peñarrieta-de Córdova et al., 2014; Chan 

et al., 2014). In 2015 - within the Faculty of Health Sciences, Palacky University, IGA project - the content and linguistic validation of the PIH 

scale was carried out resulting in the Czech version record form with identification data. The present project – psychometric validation of the 

PIH scale in patients with chronic cardiovascular disease in the Czech republic sociocultural environment – will result in the standardized 

measurement tool for the assessment of the level of self-management. The PIH scale will then be used in the prevention of healthcare 

providers. The validated and standardized PIH scale can be used in performing of general nurses´ competences in the field of education of 

patients with chronic cardiovascular disease. Based on the published experiences related to the PIH scale standardization, our research will 

address the set of 402 patients with chronic cardiovascular disease (Wu et al., 2016; Smith et al., 2016; Lenferink et al., 2016). The survey 

organization and execution shall respect the principles of research ethics. The data will be processed with descriptive and comparative 

statistical methods. The reliability will be tested with the analysis of internal consistency using Cronbach´s Alpha. The number of the PIH scale 

factors will be established by factor analysis specifying the evaluation results. The conclusions will be published and presented at conferences. 

Key words: Self-management, chronic cardiovascular disease, PIH scale, psychometric validation

23.   IGA_FF_2017_004

Výtvarné dílo - jeho struktura, interpretace a 

prezentace Doc. PhDr. Šopák Pavel Ph.D.

Aktivizace výtvarných děl od středověku do 20. století v procesu uměleckohistorického poznání; analýza vybraných skupin architektonických 

památek a výtvarných děl z veřejných sbírek; morfologické aspekty, stylové filiace a strukturální proměny děl; ikonografie výtvarných děl 

(křesťanská ikonografie) ve vztahu k dobovým literárním a naukovým textům; metody prezentace výtvarných děl ve vztahu k laickému publiku 

a jejich uplatnění v procesu uměleckohistorického poznání v minulosti (historiografie dějin umění). Prezentace poznatků vzešlých z projektu 

formou časopiseckých článků a knižních publikací.

Activation of visual artwork from the Middle Ages until 20th century in the process of historical cognition, analysis of selected groups of 

architectonical sights and artworks from public collections, morphological aspects, structural changes of artworks; iconography of artworks 

(Christian iconography) in relation to literary and educative texts of the period; methods of presentation of artworks in relation to laical public 

and application of pieces of art in the process of historical cognition in the past (historiography of history of arts). Presentation of findings of 

the project through journal articles and monographs.

24.   IGA_FF_2017_005

Tvorba psychodiagnostického nástroje pro 

screening a diagnostiku rizikového hraní 

počítačových her a videoher u českých 

adolescentů Mgr. Suchá Jaroslava

Adolescence je významná etapa v utváření osobnosti každého člověka. Jedná se o období experimentování, přehodnocování hodnot, nalézání 

nových vzorů, přijetí vlastních změn a zaujetí místa a role ve společnosti. Jedinec se učí budovat hranice a vytváří si ucelený přístup k životu, s 

čímž souvisí klíčový životní proces, a to – hledání a budování subjektivně uspokojivé a zralé formy identity. Utváření struktury osobnosti mohou 

ale negativně ovlivňovat různé rizikové aktivity, které lze považovat za maladaptivní přístup k vývojovým úkolům a naplňování potřeb. V 

současné době s rozvojem techniky můžeme za jednu z nich považovat hraní počítačových her a videoher. S rychlou progresí v této oblasti jsou 

spojena rizika, která s sebou čas strávený před monitorem přináší. Existují negativní dopady související s digitálními hrami jako takovými, u 

kterých je patrný začátek a konec (např. strategické hry apod.), vyšší riziko pro dnešní populaci přináší druhý typ, který můžeme označit jako 

online hry. Online realita mnohdy poskytuje lepší svět, svět bez starostí, kde je možné realizovat svá přání nebo dosahovat úspěchu v daleko 

kratším čase, než je tomu v reálném životě. Dle Nešpora a Csémyho (2007) je právě fáze dospívání riziková v souvislosti s rozvojem závislosti. 

Autoři uvádí, že v adolescenci dochází k rychlejšímu rozvoji návykových problémů. Jedná se tedy o kritické období, ve kterém je důležité se 

patologickým vztahem k digitálním hrám zabývat. Škodlivé dopady hraní počítačových her a videoher zasahují do různých oblastí života 

člověka. Důsledky nadměrného hraní se mohou projevit v psychice (zvýšená agresivita, snížené prosociální chování, souvislost s abúzem 

psychoaktivních látek), v sociální sféře (narušené interpersonální vztahy, úzkost a nejistota v kontaktu s ostatními, sociální izolace), v 

edukačním procesu (zhoršení prospěchu, záškoláctví, šikana) a v oblasti zdraví (zvýšené riziko úrazů, poškození zraku, nezdravý životní styl, 

nedostatek pohybu, onemocnění pohybového systému, obezita) (Nešpor & Csémy, 2007). Hraní her a videoher v nadměrné míře tak může 

znamenat závažné riziko v životě dospívajícího jedince. Mnozí adolescenti a stejně tak i jejich rodiče mohou důsledky dlouhodobého či 

intenzivního hraní přehlížet. Mimo viditelné zdravotní dopady, které vznikají dlouhým trávením času před zobrazovacím zařízením, se ale může 

hraní her stát rizikovým a přejít až v závislost. Výzkumný projekt se zaměřuje na posouzení úrovně rizikovosti hraní počítačových her a 

videoher, čímž jsou myšleny jakékoli digitální hry na různých typech zobrazovacích zařízení (mobil, tablet aj.). Klíčovým cílem této studie je 

vytvořit psychodiagnostickou metodu, na základě které by bylo možné určit přijatelnou míru hraní her a zároveň stanovit, kdy už tato aktivita 

překračuje běžnou mez a stává se tak rizikovou. Dílčím cílem je také zmapovat rozsah rizikového hraní u českých dospívajících ve věkovém 

období 11 až 19 let. Studie bude realizována na 2500 respondentech se zastoupením všech krajů ČR tak, aby byl podaný reprezentativní 

screening rizikového hraní v populaci českých adolescentů. Součástí výzkumné studie je také zhodnotit osobnostní profil jedince, který spadá 

do rizikové skupiny v souvislosti s hraním digitálních her. Zkoumaná oblast bude zahrnovat rizikového chování, agresivitu, míru sebehodnocení, 

impulzivity, úzkostnosti a depresivity. Rozšiřování patologického přístupu k užívání počítače a jiné techniky přináší nutnou potřebu vyvíjet 

psychodiagnostické metody, které by přispívaly k prohloubení poznatků v této problematice a následně by pomáhaly při tvorbě efektivních 

preventivních a intervenčních programů. Vytvořený nástroj tak bude moci sloužit jako vodítko odborníkům pracujícím s dospívajícími v široké 

psychologické praxi.

Adolescence is an important epoch in human personality building. It is described as an epoch of experimenting, reconsidering values, finding 

new behavioural models and accepting one’s own changes as well as taking one’s own position and social role. An individual is learning to build 

one’s own borders and is creating a comprehensive attitude to life, which is connected to a key process in life, i.e. finding and building 

individually satisfactory and mature forms of identity. The personality building processes may, however, be negatively influenced by various 

risky activities that may be considered a maladaptive attitude to developmental tasks and satisfying individual needs. With respect to current 

technological progress, playing computer and video games may be considered to belong to these maladaptive attitudes. The quick progress in 

the field results in the emergence of risks related to the amount of time spent in front of a monitor. There are negative effects related to digital 

games (those having a predefined starting and finishing point (such as strategy games) a higher risk for nowadays population has been 

attested with another type of games, i.e. online games. The online reality often provides a better world a world free of worries, which provides 

easy ways of fulfil one’s dreams and achieve success in a much shorter time in comparison to real life situations. According to Nešpor & Csémy 

(2007), it is mainly the adolescence period that is risky with respect to addiction development. The authors state that in adolescence the 

development of addiction related issues is quicker. Therefore adolescence is considered a critical period and it is crucial to pay attention to any 

signs of pathological relation to digital games. Harmful effects of computer and video goes playing have been attested to influence a variety of 

human life aspects. Excessive gaming effects may show in the psyche (increased aggressively, decreased prosocial behaviour, a connection to 

psychoactive substances), in the social sphere (disturbed interpersonal relations, anxiety, social isolation) in the educational process (worse 

study results, school truancy, bullying) and in the realm of health (increased injury risk; damage to the sight, unhealthy lifestyle, lack of 

physical activity, obesity) (Nešpor & Csémy, 2007). Excessive computer and video games playing may present a serious risk to the life of an 

adolescent. The research project focuses on evaluating the level of risk in connection with computer or video games playing (including any 

digital games played using a screen such as a mobile or a tablet). The key goal of the study is to design a psychologic assessment method which 

would be able to detect an acceptable level of games’ playing and at the same time would be able to detect and describe a gaming activity as 

trespassing the common level and being potentially risky. Another partial goal of the research study is to map the extent of risky gaming in the 

Czech adolescents aged 11–19. The study will be based on the data collected from 2500 respondents representing all regions of the Czech 

Republic, as a result the study will provide a representative screening of risky behaviour in the population of Czech adolescents. The research 

study also aims to describe the personality profile of individuals belonging to the group at risk of problematic gaming with respect to digital 

games. The research area will encompass risky behaviour, aggression, the level of self-assessment, impulsivity, anxiety and depression. The 

prevalence of pathological approach to using computers or other digital technology highlights the importance of psychologic assessment 

methods’ design that would help deepen the knowledge on the research field and as a result help to design effective programs specializing in 

intervention and prevention of risky gaming. The designed instrument will help professionals working with adolescents across clinical practice.



25.   IGA_LF_2017_007

Studium molekulární a genetické podstaty nádorů 

krvetvorné tkáně Doc. MUDr. Szotkowski Tomáš Ph.D.

I. Akutní leukémie (AL): Signifikantně nižší exprese genu ASPP2 (Apoptosis stimulating protein of p53 – 2) byla detekována u různých 

nádorových onemocnění, např. karcinomu prsu a různých typů lymfomů. Marcus Schittenhelm et al., 2013 detekovali u skupiny 51 nemocných 

s AL sníženou expresí ASPP2. Ta byla spojena s horším průběhem onemocnění. Také prokázali souvislost mezi sníženou expresí ASPP2 a 

selháním indukční chemoterapie - nízká exprese ASPP2 byla detekována u pacientů rezistentních na léčbu. Obsahem projektu je měření 

exprese ASPP2 u skupiny nemocných s AL pomocí qRT-PCR a korelace zjištěných výsledků s klinickým průběhem onemocnění a standardními 

prognostickými faktory. II. Mnohočetný myelom: Náplní hodnocení je posuzování vlivu parametrů mikroprostředí kostní dřeně a kostního 

metabolismu na rozvoj myelomové kostní nemoci cestou 3 základních signálních drah (dráha RANK/RANKL, dráha makrofágového zánětlivého 

proteinu a dráha Wingless) ve vztahu k ukazatelům přežití u pacientů s mnohočetným myelomem. Dalším posuzovaným tématem je 

molekulárně cytogenetická analýza nemocných s mnohočetným myelomem metodou arrayCGH s čipem s vysokým rozlišením a SNPs. Tyto 

výsledky doplní rutinní screening metodou FISH (FICTION) s cílem určit jak prognosticky nepříznivé nové změny, tak nové rekurentní změny, a 

definovat jejich podíl na klonálním vývoji a progresi onemocnění. III. Chronická lymfatická leukémie: Budeme analyzovat genetické změny 

metodami konvenční cytogenetiky, molekulární cytogenetiky a molekulární genetiky. Analýzy zaměříme na vybrané geny a výskyt komplexních 

karyotypů. U nemocných s těmito změnami vyhodnotíme vybrané klinické parametry a celkový průběh onemocnění. IV. Chronická myeloidní 

leukémie (CML): Analýza skrytých mutací v ABL kinázové doméně, nezjistitelných Sangerovým sekvenováním, pomocí sekvenování nové 

generace v kombinaci s analýzou genů majících úlohu v patogenezi myelodysplastického syndromu bude využita k objasnění patogeneze 

nemocných s CML v cytogenetické akceleraci s abnormalitami chromosomu 7 v Ph-pozitivních nebo Ph-negativních buňkách. Určení podílu 

systémové zánětlivé reakce na patogenezi basofilie v čase diagnózy a během cytoredukční terapie umožní lepší stratifikaci nemocných v 

akcelerované fázi CML a umožní větší individualizaci jejich léčby. V. Transplantace krvetvorných buněk (HSCT): Buněčná senescence, jakožto 

reakce na genotoxický stres, je spojená s výraznou metabolickou aktivitou buňky, projevující se produkcí celé řady prozánětlivých cytokinů a 

chemokinů. V případě HSCT vyvolává genotoxicita předtransplantačního přípravného režimu zánětlivou reakci zejména v gastrointestinálním 

traktu (GIT). Na patogenezi procesu se zřejmě ale mohou podílet i jiné noxy, např. oportunní virové infekce u těžce imunokompromitovaného 

jedince a další navyšování imunosupresivní léčby tak nemusí vést ke klinickému zlepšení nemocného. Detekce imunohistochemických markerů 

buněčné senescence a změn v homeostáze ISCs a Panethových buněk sliznice GIT, by mohla, v korelaci s virologickými nálezy ve sliznici GIT a 

klinickým vývojem na zvolené léčbě, pomoci v diferenciální diagnostice potransplantačních komplikací manifestujících se pod obrazem akutní 

reakce štěpu proti hostiteli.

I. Acute leukemia (AL): Significantly lower expression of the ASPP2 (apoptosis-stimulating protein of p53-2) gene was detected in various 

cancers such as breast cancer and various lymphoma types. In 2013, Schittenhelm et al. detected decreased expression of ASPP2 in 51 AL 

patients. This was associated with a worse course of the disease. They also showed an association between reduced ASPP2 expression and 

failed induction chemotherapy – low ASPP2 expression was detected in patients refractory to treatment. The aims of the project are to 

measure expression of ASPP2 in a group of AL patients using qRT-PCR and to correlate the results with the clinical course of the disease and 

standard prognostic factors. II. Multiple myeloma: The objective is to assess the effect of parameters of the bone marrow environment and 

bone metabolism on the development of myeloma bone disease via three basic signaling pathways (RANK/RANKL, macrophage inflammatory 

protein and Wingless pathways) with respect to survival markers in multiple myeloma patients. Another topic is molecular cytogenetic analysis 

of multiple myeloma patients using arrayCGH with a chip with high-resolution and SNPs. Additionally, routine screening with FISH (FICTION) 

will be performed to determine both prognostically unfavorable new changes and new recurrent changes and to define their contribution to 

the clonal development and progression of the disease. III. Chronic lymphocytic leukemia: Genetic changes will be analyzed using conventional 

cytogenetic, molecular cytogenetic and molecular genetic methods. The analyses will be focused on selected genes and the presence of 

complex karyotypes. In patients with these changes, selected clinical parameters and the overall course of the disease will be assessed. IV. 

Chronic myeloid leukemia (CML): Analysis of hidden ABL kinase domain mutations undetectable by Sanger sequencing using new generation 

sequencing in combination with analysis of genes playing a role in the pathogenesis of myelodysplastic syndromes will be used to elucidate the 

pathogenesis of CML patients in cytogenetic acceleration with chromosome 7 abnormalities in Ph-positive or Ph-negative cells. Determining 

the contribution of a systemic inflammatory response to the pathogenesis of basophilia at the time of diagnosis and during cytoreductive 

therapy will allow better stratification of patients CML in the accelerated phase and better individualization of their treatment. V. 

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT): Cellular senescence, as a response to genotoxic stress, is associated with considerable 

metabolic activity of a cell, manifested by production of a range of anti-inflammatory cytokines and chemokines. In case of HSCT, genotoxicity 

of the pre-transplant preparative regimen induces an inflammatory response, particularly in the gastrointestinal tract (GIT). However, the 

pathogenesis of the process is likely to be contributed to by other factors such as opportunistic viral infections in severely 

immunocompromised individuals; thus, further increase in immunosuppressive therapy may not result in better clinical outcomes of patients. 

Detection of immunohistochemical markers of cellular senescence in the homeostasis of ISCs and Paneth cells in the GIT mucosa may, in 

correlation with virology findings in the GIT mucosa and clinical progression with selected treatment, aid in the differential diagnosis of post-

transplant complications manifested as acute graft-versus-host reaction.

26.   IGA_PF_2017_001 Soukromoprávní ochrana piety zemřelého Mgr. Ondrúš Miroslav

Projekt se zaobírá problematikou soukromoprávní ochrany piety zemřelého. Toto aktuální téma doznalo v souvislosti s účinností nového 

občanského zákoníku mnoho změn. Autor se v rámci 8 článků, které budou výstupem tohoto projektu, snaží analyzovat a komparovat nové 

instituty, jako např. právo na vydání ostatků, právo volby pohřbu nebo soukromoprávní úprava pitvy. Stranou nezůstane také výzkum 

problematiky právní povahy anatomických preparátů nebo plastinovaných těl na světoznámé výstavě The bodies. Výstupem je pak 8 článků, 

které jsou jádrem dizertační práce hlavního řešitele.

The project deals with the issue of civil protection of piety. This current topic has seen in connection with the effectiveness of the new Civil 

Code, many changes. The author in the context of 8 articles, which will be the output of this project seeks to analyze and compare new 

institutes such as. A right to issue remains, the right to choose the funeral arrangement or a private concept of autopsy. Also left side research 

of a legal nature or anatomical preparations plastined bodies on the world-famous exhibition The bodies. The output is then 8 articles, which 

are the core thesis principal investigator.

27.   IGA_LF_2017_008 Efektivita ortodontické léčby MUDr. Koniarová Alena

Efektivitu liečby je možné merať pomocou okluzálnych indexov, ktoré ohodnotia anomáliu numerickou hodnotou, redukujú subjektívny pohľad 

hodnotiteľa a štandardizujú hodnotiace kritériá. Pre stanovenie zlepšenia stavu čeľustnooropedickej anomálie je možné použiť okluzálny PAR 

index /Peer Assesment Rating/. PAR index slúži na zaznamenanie zmeny v postavení zubov po čeľustnoortopedickej liečbe, je ním možné 

porovnať účinnosť rôznych liečebných metód a čeľustnoortopedických aparátov. U skupín pacientov je pomocou indexu možné kvantitatívne 

hodnotiť zmenu v hodnotách indexov na začiatku a na konci liečby. Cieľom nášho výskumu bude porovnať efektivitu čeľustnoortopedickej 

liečby slovenských pacientov, po ukončení aktívnej fázy liečby, liečených fixnými a snímateľnými aparátmi. Náhodne bude vybratých 100 

pacientov liečených fixnými čeľustnoortopedickými aparátmi, ktorí ukončili aktívnu fázu liečby v rozmedzí rokov 2014,2015 a 100 pacientov 

liečených snímateľnými aparátmi tiež po ukončení aktívnej fázy liečby, ktorí ukončili liečbu v rokoch 2014,2015. Na hodnotenie úspešnosti 

liečby bude použitý okluzálny PAR index. Pomocou neho budeme vyjadrovať pomer zlepšenia u pacientov pred a po ukončení aktívnej fázy 

liečby. Meranie bude uskutočňované na sádrových modeloch chrupu, zhotovených pred a po ukončení aktívnej fázy liečby, pomocou PAR 

meradla. Výsledok ktorý získame ich sčítaním bude vyjadrovať konečné skóre. Rozdiel medzi konečným skóre, ktoré získame meraním 

sádrových modelov pred liečbou a po liečbe hovorí o stupni zlepšenia a úspešnosti použitého čeľustnoortopedického postupu. Čím je skóre 

vyššie, tým je chrup nepravidelnejší. Aby bol vyvážený vplyv jednotlivých komponentov na celkový výsledok, komponenty sú štatisticky 

vyvážené v závislosti od rôzneho stupňa závažnosti. Získané numerické hodnoty budú zaznamenané do grafov.

28.   IGA_LF_2017_009

Studium patogeneze a možností prevence u 

chorob s imunopatologickým základem V Mgr. Křupka Michal Ph.D.

Projekt bude přímo tematicky navazovat na projekty z minulých 4 let. Bude rozdělen na 2 tematické celky: 1) produkce a testování 

rekominantních antigenů, imunomodulačních molekul a DNA vakcinačních plasmidů pro konstrukci aniinfekčních vakcín; 2) imunologické 

mechanismy v patogenezi vybraných nemocí/komplikací se zánětlivou složkou a aloimunitních reakcí. Na řešení projektu se budou podílet 

Ústav imunologie Lékařské fakulty UP a FN Olomouc (výzkumný tým Imunomodulace - téma 1, výzkumný tým Molekulární imunologie a HLA 

laboratoř - 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 4 years. It will be divided into two 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 and alloimmune reactions. On the project 

will participate Department of Immunology, Faculty of Medicine, UP Olomouc (both themes) Department of Orthopedic Surgery, University 

Hospital Olomouc (theme 2) and Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis, University Hospital Olomouc (theme 2).

29.   IGA_PrF_2017_010 Fytohormony a biostimulanty: syntéza a analýza Mgr. Doležal Karel Dr.

Projekt se zabývá vývojem a aplikací nových účinných analytických metod (UPLC-MS/MS, imunoafinitní chromatografie) k isolaci, identifikaci a 

kvantifikaci účinných složek biostimulantů a fytohormonů v rostlinách. Frakce budou isolovány z vybraného rostlinného materiálu pomocí SPE 

případně imunoafinitní chromatografie jako finálního purifikačního kroku. Pomocí metod HPLC-HRMS/MS a UPLC-MS/MS budou izolované 

sloučeniny identifikovány, kvantifikovány, určena jejich chemická struktura a posléze budou připraveny, spolu s jejich strukturně příbuznými 

deriváty, metodami organické syntézy. Pomocí biotestů a receptorových testů bude studována jejich biologická 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 develop and use new powerfull analytical tools (UPLC-MS/MS, immunoaffinity chromatography) to isolate, identify 

and quantify active ingrediences of biostimulants as well as endogenous phytohormones in plants. Using SPE and/or 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, quantification and structure determination of new active ingrediences of 

biostimulants as well as 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 various bioassays as well as in receptor assays. 

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.

30.   IGA_FF_2017_006 Sebrané spisy Lubomíra Valenty Mgr. Tvrdý Filip Ph.D.

V minulosti působila na Katedře filozofie FF UP v Olomouci celá řada vynikajících myslitelů, kteří ale neměli možnost publikovat způsobem, 

který by odpovídal závažnosti jejich díla. Členové a studenti olomoucké katedry filozofie by prostřednictvím předkládaného projektu chtěli 

splatit dluh, který má česká filozofie vůči jednomu z nich – doc. Lubomíru Valentovi. Docent Valenta patřil k nejvýraznějším postavám české 

poválečné filozofie, jeho Problémy analytické filosofie (Nakladatelství Olomouc, 2003) jsou používány jako standardní vysokoškolský úvod do 

problematiky. Narodil se roku 1930, studoval na Univerzitě Palackého jako žák J. L. Fischera a v roce 1953 získal titul doktor filozofie. Z 

politických důvodů mu bylo znemožněno publikovat a vyučovat na vysoké škole, až do sametové revoluce působil jako učitel na gymnáziu v 

Bruntálu. V roce 1990 se podílel na znovuzaložení Katedry filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a po několika 

desetiletích se mohl konečně akademicky realizovat. Během své kariéry otiskl desítky odborných článků, které ale mnohdy vyšly v nepříliš 

známých a dnes takřka nedostupných sbornících. Cílem předkládaného projektu je shromáždit všechny texty, které během svého života napsal, 

a publikovat je společně s nikdy nezveřejněnými studiemi. Celkový rozsah díla doc. Valenty je odhadován na asi 1000 normostran, proto bude 

třeba jejich publikaci rozdělit do více svazků, které budou koncipovány historicky nebo tematicky. Funkce hlavního editora se ujme dr. Filip 

Tvrdý, jemuž doc. Valenta vedl diplomovou a disertační práci, další ediční činnosti budou provádět čtyři studenti katedry filozofie.

In the past, there were many excellent thinkers working at the Department of Philosophy in Olomouc who did not have an opportunity to 

publish their works in a way that would reflect their importance. By the means of the presented project, the members and students of the 

Department of Philosophy would like to pay the long overdue debt that the Czech philosophy has towards one of such thinkers - Prof. Lubomír 

Valenta. Prof. Valenta was one of the most distinctive Czech postwar philosophers; his Problémy analytické filozofie (Nakladatelství Olomouc, 

2003) is used as a standard university introduction into the topic of analytic philosophy. He was born in 1930, and studied at Palacký University 

as a student of J. L. Fischer. In 1953 he earned a doctoral degree in philosophy. For political reasons, he was prevented from publishing and 

teaching at the university and until the Velvet Revolution he worked as a teacher at a grammar school in Bruntál. In 1990 he participated in the 

re-establishment of the Department of Philosophy at Palacký University in Olomouc and after decades he could finally engage in academic 

work. During his career, he published dozens of scholarly articles, but they were often published in less known and today almost inaccessible 

collections. The aim of the proposed project is to collect all the texts that he wrote during his life and publish them together with the articles 

that have never been published. The total scope of Prof. Valenta’s work is estimated to be about 1,000 standard pages, so it will be necessary 

to divide their publication into several volumes, which will be organized historically or thematically. The chief editor will be Dr. Filip Tvrdý 

whose MA thesis and dissertation were supervised by Prof. Valenta. Other editing activities will be carried out by four students from the 

Department of Philosophy.



31.   IGA_LF_2017_010

Vztah mezi onemocněními srdce a ischemickými 

cévními mozkovými příhodami Doc. MUDr. Šaňák Daniel Ph.D.

Ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) zůstávají stále jednou z hlavních příčin morbidity a mortality ve vyspělých zemí vč. České republiky. 

Včasné a přesné určení příčiny iCMP je klíčové nejen pro účinnou prevenci recidivy iktu, ale také pro rychlé a nekomplikované zotavení po 

prodělané příhodě. Mezi nejčastější příčiny iCMP patří tzv. kardioembolizace, při které dochází k embolizaci do mozkové cévy ze srdce např. při 

strukturální patologii srdečních oddílů, infarktu myokardu anebo vůbec nejčastěji v důsledku poruch srdečního rytmu. Přesto zůstává příčina 

iCMP velmi často nezjištěna anebo nejasná. V mladší populaci se jedná o více než 50% všech iCMP. V posledních letech jsou u těchto pacientů 

zvažovány vybrané strukturální či jiné srdeční abnormity, u kterých se předpokládá určitý embolizační potenciál, nicméně přímá souvislost 

dosud nebyl jasně prokázána. Naším cílem je více objasnit vztah mezi vybranými onemocněními srdce a vznikem iCMP. Zvláštní pozornost bude 

věnována skupině pacientů mladšího věku do 50 let, kde možná příčina iCMP zůstává i přes extenzivní vyšetřovací protokol velmi často nejasná 

– kryptogenní. Výsledkem projektu by měl být mimo jiné také optimální diagnostický algoritmus, který umožní včasnou detekci všech 

relevantních srdečních abnormit a povede k adekvátní sekundárně preventivní terapii, což v konečném důsledku podstatně sníží riziko vzniku 

nových iCMP.

Ischemic stroke (IS) remains still one of the leading causes of morbidity and mortality in developed countries including Czech Republic. Early 

and accurate identification of IS cause is crucial not only for an effective prevention of recurrent stroke but also for a rapid and non-

complicated recovery after stroke. Cardio-embolization represents one of the most frequent causes of IS, when an embolization into cerebral 

artery is occurred from cardiac sources – e.g. structural pathology of heart, myocardial infarction or mostly due to heart arrhythmias. 

Nevertheless, the cause of IS remains very often unclear or not yet identified. In young population, it counts more than 50% of all IS. Recently, 

selected structural or other cardiac abnormities with certain embolic potential are considered possible cause of IS. Nevertheless, the direct 

relationship has not been still enough established. Our aim is to more clarify the association between selected heart diseases and occurrence 

of IS. Especially, we will focus on young population under 50 years, because in this stroke cohort, the cause of IS remains very often unclear - 

cryptogenic in spite of an extensive diagnostic effort. The result of our project may help to establish an optimal diagnostic protocol, which 

could allow an early and accurate detection of all relevant heart abnormities and adequate secondary preventive therapy. This may lead to 

significant reduction of risk of new IS.

32.   IGA_PdF_2017_002

Pedagogické a psychologické aspekty vztahu 

hrubé motoriky a některých faktorů sebepojetí u 

žáků 1. stupně základních škol Mgr. Rechtik Zdeněk

Úroveň motoriky dítěte je jedním z indikátorů při posuzování školní zralosti a školní připravenosti. Především zahraniční výzkumy naznačují, že 

existuje komplexní vztah mezi kognitivní složkou, motorickým vývojem a penzem osvojených motorických dovedností. Proto je žádoucí zaměřit 

výzkumy na případné nedostatky v uvedených oblastech a hledat možnosti intervencí, které pomohou eliminovat negativní dopady nejen v 

rámci povinné školní docházky, ale i v dalších letech života dítěte. Předkládaný projekt se zaměřuje na deskripci a analýzu některých 

pedagogických a psychologických aspektů vztahu mezi úrovní hrubé motoriky a vybraných faktorů sebepojetí žáka na 1. stupni základní školy. 

Hlavním cílem projektu je deskripce a analýza některých pedagogických a psychologických aspektů vztahu mezi úrovní hrubé motoriky a 

vybraných faktorů sebepojetí u žáků 1. stupně základních škol v olomouckém regionu. Cílovou skupinou v plánovaném výzkumném záměru jsou 

žáci spadající do věkové kategorie střední školní věk, kdy by měl být proces adaptace na školní prostředí již ukončen. Data budou zjišťována 

prostřednictvím testování a dotazování (mixed method design). Pro zjištění úrovně hrubé motoriky bude aplikována testová baterie TGMD-2 a 

pro posouzení sebepojetí dítěte bude užit Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2. Využitelnost motorického testu pro hodnocení 

žáka bude zjištěna anketním šetřením. Cílovou skupinu bude tvořit 200 žáků 1. stupně základních škol ve středním školním věku (9 – 11 let). V 

rámci výzkumného šetření budou dodrženy všechny etické aspekty: předložení žádosti Etické komisi PdF UP ke schválení, získání souhlasu 

zákonných zástupců dítěte, zohlednění reakcí dítěte v průběhu výzkumného šetření a zajištění odborníka při vyhodnocení dat získaných 

dotazníkem (člen týmu - psycholog). Výzkumné šetření bude realizováno v olomouckém regionu.

The level of child’s motor skills is one of the indicators for evaluation and assessment of school readiness and school maturity. Especially 

foreign researches indicate that there is a complex relationship among cognitive skills, motor development and amount of mastered motor 

skills. This is why it is important to focus researches on possible shortcomings in mentioned areas and try to find possibilities for interventions, 

which could eliminate negative impacts in further development of the child’s life. This project is aimed on the assessment of some pedagogical 

and psychological aspects of relationship between the level of motor skills and chosen factors of self-concept of the pupils from lower primary 

level. The major aim of the project is the description and the analysis of some pedagogical and psychological aspects of relationship between 

chosen factors of self-concept at lower primary aged children and the level of their gross motor skills. The target group of the planned research 

are pupils of middle school age, when the process of adaptation on school environment should be finished. The data will be collected by two 

methods – testing and questioning (mixed method design). For collecting data about the level of motor skills will be used the test battery 

TGMD-2 and for the data about self-concept will be used the questionnaire Piers – Harris 2 - Children’s Self-concept Scale. The usability of 

motoric test for assessment of the pupils will be determined by questionnaire survey. The target group will count 200 pupils from lower 

primary level of primary schools in middle school age (9-11 years). During the research will be fulfilled all ethical aspects: submission of the 

request to the Ethic committee of PdF UP for confirmation of the research, obtaining approval from legal representatives of children, taking 

into account reactions of the child during the research and obtaining the expert for interpretation the collected data (member of the team - 

psychologist). The research will be realized in Olomouc region.

33.   IGA_PF_2017_002

Rozhodnutí dočasné povahy v rozhodovací praxi 

českých správních soudů a Soudního dvora 

Evropské unie JUDr. Küchlerová Martina

Předkládaný projekt se zabývá problematikou rozhodnutí podle své povahy dočasných v kontextu jejich teoretického vymezení (vycházejícího z 

legislativního zakotvení zákonodárcem) a následné praktické aplikace tohoto institutu, respektive konkrétních institutů pod zkoumaný pojem 

spadajících, v rozhodovací činnosti správních soudů v České republice a v rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské unie. Cílem projektu je 

teoretické zachycení pojmu rozhodnutí dočasné povahy, následné vyabstrahování jeho pojmových znaků, vytvoření jeho definice a v 

neposlední řadě podřazení jednotlivých institutů správního soudnictví pod tento obecný a zastřešující pojem. Po provedeném zpracování a 

analýze zkoumané problematiky, budou zodpovězeny níže položené výzkumné otázky projektu. Řešitelé se domnívají, že projekt si zaslouží 

pozornost právní vědy s ohledem na skutečnost, že oblasti správního soudnictví, konkrétně problematice rozhodnutí podle své povahy 

dočasných (ve smyslu vymezeném řešiteli, jak je uvedeno níže), není v právní vědě věnován žádný prostor. Jeden z výstupů projektu, v podobě 

monografie, tak bude znamenat metodický rámec obsahující nejen hluboké teoretické vymezení zkoumaných institutů, ale rovněž nástin 

četných aplikačních problémů, jejichž řešení bude následně nabízet. Monografie přitom bude navazovat, respektive bude prakticky 

pokračováním, monografie vydané hlavní řešitelkou s podporou projektu IGA 2015 (Küchlerová, Martina: Kompetenční výluky ve správním 

soudnictví. Praha: Leges, 2015, 128 s.). Součástí projektu by vedle analýzy současného stavu poznání a stavu aplikační praxe soudů v České 

republice, měla být komparace zkoumaných institutů, respektive jejich zachycení ve vybrané rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské 

unie. Za tímto účelem mají řešitelé jako externího konzultanta projektu soudce tribunálu Soudního dvora Evropské unie JUDr. Jana M. Passera 

(e-mail: Jan. Passer@curia.europa.eu). Výstupem projektu bude publikační činnost ve formě minimálně dvou článků publikovaných v 

recenzovaných časopisech, odpovídajících na níže položené výzkumné otázky (Jsou rozhodnutí o předběžném opatření ve smyslu § 38 s. ř. s. a o 

přiznání či nepřiznání odkladného účinku žalobě ve smyslu § 73 s. ř. s. rozhodnutími dočasnými nejen ve smyslu zákonné dikce, ale i pokud jde o 

jejich dopady do sféry práv adresátů těchto aktů? Je možné rozhodnutí o předběžném opatření ve smyslu § 38 s. ř. s. a rozhodnutí o přiznání či 

nepřiznání odkladného účinku podle § 73 s. ř. s. považovat za kompetenční výluky ze soudního přezkumu Nejvyššího správního soudu?), dále 

monografie v rozsahu cca 200 - 300 stran, která bude metodickým rámcem zachycujícím nejen teoretické vymezení zkoumané problematiky (a 

odpovídající na veškeré níže položené výzkumné otázky), ale rovněž praktické aplikační problémy, a bude se snažit nabídnout jejich řešení. 

Publikace bude obsahovat poznámkový aparát odkazující na literaturu i judikaturu. V neposlední řadě bude výstupem projektu závěrečná část 

disertační práce hlavního řešitele na téma „Rozhodnutí předběžné povahy jako případ kompetenční výluky v soudním řádu správním“. Výše 

nastíněná publikační činnost je řešiteli volena s ohledem na skutečnost, že otázkám správního soudnictví, není v oblasti právní vědy věnován 

téměř žádný prostor, jde tudíž o oblast přílišně neprozkoumanou.

The proposed project deals with decisions by their very nature temporary, in the context of their theoretical definition (based on the legislative 

embodiment legislature) and the subsequent practical application of this institute, or specific institutions under researched notion of falling in 

decision-making activities of the administrative courts in the Czech Republic and in the decision-making of the Court Justice of the European 

Union. The project aims to capture the theoretical concept of a decision of a temporary nature, subsequent vyabstrahování its constitutive, 

creating its definition and, finally overtaking the various institutes of administrative justice under the general and overarching concept. 

Following the treatment and analysis of the issues, answering the following research questions of the project. Investigators believe that the 

project deserves the attention of jurisprudence with regard to the fact that the field of administrative justice, specifically the issue of the 

decision by their nature temporary (in the sense defined by the authors as indicated below), is in legal science devoted any space. One of the 

outputs of the project, in the form of a memoir, and will mean a methodological framework containing not only a deep theoretical definition of 

the surveyed institutions, but also outline the numerous application problems whose solution will consequently offer. While monograph will 

continue or will be practically a sequel, a monograph published by principal investigator of the project with the support of IGA 2015 

(Küchlerová, Martina: Competence lockouts in administrative justice. Praha: Leges, 2015, 128 pp.). Part of the project would be in addition to 

analysis of the current state of knowledge and the status of the application by courts in the Czech Republic, the comparison should be 

investigated institutes or capturing them in their chosen decision-making of the Court of Justice of the European Union. For this purpose the 

researchers as an external consultant, a project judge panel of the Court of Justice of the European Union JUDr. Jan M. Passer (e-mail: Jan. 

Passer@curia.europa.eu). The project outcome will be publishing in the form of at least two articles published in peer-reviewed journals, 

corresponding to the following research questions (Are decisions on interim measures within the meaning of § 38 s. R. S. And the granting or 

withholding the suspensive effect of an action pursuant to § 73 sec. r. s. decisions temporary, not only in terms of legal wording, but also in 

terms of their impact on the community rights of the addressees of such acts? is it possible a decision on interim measures within the meaning 

of § 38 s. r. a. a decision about granting or withholding of suspensive effect according to § 73 sec. l. to. be considered jurisdictional exclusions 

from judicial review of the Supreme administrative court?), as well as a monograph in the range of about 200 to 300 pages, which will be 

methodological framework capturing not only the theoretical definition of the research questions (and corresponding to all lying research 

questions), but also the practical application problems and will try to offer their solutions. The publication will contain footnotes referring to 

the literature and case law. Finally, the final outcome of the project part of the thesis principal investigator on the topic "Decision preliminary 

in nature as a case of jurisdictional exclusions in the Code of Administrative Justice". Outlined above publications investigator is chosen based 

on the fact that issues of administrative justice, not in legal science devoted almost no space, so is excessively unexplored area

34.   IGA_LF_2017_011 Mechanismy biologické aktivity přírodních látek II Prof. Mgr. Modrianský Martin Ph.D.

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 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: Studium vlivu flavonolignanů na dráhu transkripčního faktoru Nrf2; Efekt 

střevního mikrobiomu na farmakokinetiku vybraných léčiv; Studium nežádoucích účinků UVA záření na kožní tkáň a vybrané kožní buňky a 

jejich ovlivnění přírodními látkami; Interakce nízkomolekulárních ligandů s DNA a proteiny; In vitro studium vlivu vybraných složek silymarinu 

na aktivaci transkripčních faktorů klíčových zánětlivých drah NF-κB a AP-1; a Modulace exprese vybraných mikroRNA přírodními látkami.

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 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 focus on: investigation into the influence of flavonolignans on the pathway of 

transcription factor Nrf2; effect of intestinal microbiome on the pharmacokinetics of selected drugs; investigation into the damaging effects of 

UVA radiation in skin tissue and selected skin cells and modulation of these effects by natural substances; interaction of low-molecular ligands 

with DNA and proteins; In vitro evaluation of selected silymarin components on the activation of key transcriptional factors in signaling 

pathways of NF-κB and AP-1; and modulation of selected microRNAs expression by natural substances.



35.   IGA_LF_2017_012

Aplikovaná farmakokinetika léčiv a účinných látek 

a děje, které ji ovlivňují Prof. RNDr. Anzenbacher Pavel DrSc.

Farmakokinetika léčiva, nebo obecněji cizorodé látky, která vstoupí některou z cest do organismu, je komplexním procesem zahrnujícím 

absorpci, distribuci, metabolismus a exkreci této látky a jejích metabolitů. Projekt je pokračováním projektu řešeného v minulém období a je 

zaměřen na studium dějů souvisejících s všemi hlavními komponentami farmakokinetických dějů. Řešené tématické okruhy zahrnují tedy 

otázky spojené s funkcí transportních proteinů, s vazbou látek na proteiny krevní plasmy a změnami distribuce látek, s ovlivněním metabolismu 

léčiv (sledovaným prostřednictvím přeměn vybraných látek) studovanými látkami, a rovněž s ovlivněním exkrečních mechanismů resp. 

clearance. Uvedené děje budou studovány podle možností buď in vitro (např. s použitím lidských hepatocytů, lidské jaterní mikrosomální 

frakce, či s použitím analogických experimentálních modelů nebo in vivo (v klinickofarmakologických studiích rovněž s využitím dat a materiálu 

získaného z pracovišť FNOL, nebo opět s využitím experimentálních zvířecích modelů). Bude rovněž studován vliv střevního mikrobiomu na 

metabolismus léčiv a na průběh farmakokinetiky látek jako takových po cíleném ovlivnění složení střevního mikrobiomu u modelových 

experimentálních zvířat. Aplikované metody budou zahrnovat jak metody biochemické a enzymologické (aktivita enzymů, detekce proteinů, 

detekce a stanovení látek a metabolitů, práce se subcelulárními a buněčnými vzorky), tak metody molekulární biologie (jako Real Time PCR, 

blotting apod.) a použití spektroskopických technik (UV, VIS, Ramanova spektroskopie). Farmakokinetická data budou rovněž hodnocena s 

použitím pokročilých současných matematických metod populační farmakokinetiky, jako je modelovací farmakometrický software Pmetrics 

(LAPKB, Kalifornie, USA).

Pharmacokinetics of a drug or, more generally of a substance foreign to the organism, which enters the body by one of possible routes of 

application is a complex process involving absorption, distribution, metabolism and excretion of a compound and its metabolites. The project is 

a continuation of the project realized in 2016 and is aimed at studies of processes connected with all the main aspects of pharmacokinetics. 

The scope of the project hence comprises studies on the function of the transporting proteins, on the binding of compounds to blood plasma 

proteins and its changes together with changes in drug distribution, studies on the drug metabolism and its inhibition by interactions with 

compounds in question as well as on the drug excretion and clearance. In vitro or in vivo approaches will be applied using e.g. human 

hepatocytes, microsomal fraction of human liver homogenate, using also experimental models and in vivo techniques. In studies focussed on 

aspects of clinical pharmacology, also the data and materials obtained from Faculty Hospital. The role of the intestinal microbiome on drug 

metabolism and pharmacokinetics will be studied in this project as well. Namely, an influence of the intentionally changed composition of 

intestinal microbiome in experimental models will be followed. The methods used will comprise both the experimental methods used in life 

sciences (biochemistry, enzymology, molecular biology, as determination of enzyme/protein activity, detection of proteins, and their 

expression using the RT-PCT and blotting techniques, determination of drug substrates and/or their metabolites, use of the cells and of the 

cellular/subcellular samples), as well as biophysical methods, namely, the spectroscopic ones (UV, VIS, Raman spectroscopy). Pharmacokinetic 

data will be analyzed using the advanced methods of population modeling of the drug behavior (using pharmacometric software package 

Pmetrics).

36.   IGA_FF_2017_010

Interakce, koexistence a sociální komunikace 

šlechty a měst na Moravě ve středověku Mgr. Novák Jakub

Projekt se věnuje problematice sociální interakce, komunikace a koexistence šlechty a měst ve středověku na Moravě se zřetelem na vybranou 

část tohoto území. Z metodologického hlediska se jedná o téma, které v současné zahraniční historiografické produkci hraje jednu z klíčových 

úloh. V českém prostředí se mu věnují badatelé zejména v období raného novověku, které disponuje nejoptimálnějším souborem pramenů. 

Několik posledních studií však ukazuje, že podobně lze postupovat i ve starších obdobích, je-li zvolena dostatečně široká pramenná základna. 

Kolektiv řešitelů se tedy rozhodl na reprezentativním prostoru vymezeném královskými městy Olomouc, Přerov, Litovel, Uničov a poddanskými 

městy a městečky Mohelnice, Loštice, Prostějov, Šternberk, Lipník, Tovačov, Náměšť na Hané, Úsov a Kostelec na Hané analyzovat vztahy, které 

mezi sebou sledované subjekty navazovaly. Projekt se hodlá zabývat poměrně dlouhým časovým úsekem a je jasné, že se odlišné události, 

odehrávající se v průběhu středověku, promítnou i do vztahu mezi šlechtou a městy. Ve 13. století tak půjde zejména o reakci na nově vznikající 

centra a jejich majetkové ukotvení. V následujících staletích vzhledem k rozšíření pramenné základny pak mohou být charakterizovány další 

vztahy a finanční otázky jako dluhy a půjčky mezi oběma skupinami, a také navazující soudní spory, zahrnující i činy násilné. Stejně tak jako 

možnosti měšťanů postoupit mezi šlechtickou vrstvu a naopak šlechtická migrace do měst a jejich fungování v oblasti městského práva. 

Sledováno bude rovněž příbuzenství mezi oběma subjekty a problematika stírání rozdílů obou společenských skupin. Kromě hodnocení 

poznatků v tuzemské i zahraniční literatuře bude stěžejní část bádání věnována analýze movitých, nemovitých a písemných pramenů.

This project deals with the issue of social interaction, communication, and coexistence between nobility and towns in the Middle Ages in 

Moravia with a view to selected part of this territory. From a methodological point of view, it is a topic which currently plays one of the key 

roles in the foreign historiographical production. In the Czech discourse, it is the topic of inquiry especially in early modern history which has 

the most optimal collection of sources. However, several last studies show that similar method can be used in earlier periods if a sufficiently 

large base of sources is selected. So the team of researchers, on a representative space which is delimited by the royal cities Olomouc, Přerov, 

Litovel, Uničov and non-royal cities and towns Mohelnice, Loštice, Prostějov, Šternberk, Lipník, Tovačov, Náměšť, Úsov and Kostelec na Hané, 

had decided to analyse the relationships, which monitored subjects established between themselves. The project will deal with a relatively 

long time period and it is clear that the different events, which are taking place during the Middle Ages, will be reflected in the relationships 

between the nobility and the cities. In the 13th century, it will be a reaction on newly arising centers and their securing of property. In the 

following centuries, in view of the expansion of a base sources, can be characterised next relationships and financial issues like debt and loan 

between these two groups, and consequent lawsuits which include the acts of violence. As well as the option of the citizens to advance to 

nobility and migration of the nobility to the cities and their existence inside an area of the city law. The kinship between both subjects and the 

issue of blurring of distinctions between both social groups will be also observed. Besides evaluating of knowledge from the local and foreign 

literature will be the main part of research devoted to the analysis of movable, immovable and written sources.

37.   IGA_LF_2017_013 Biomarkery a translační medicína MUDr. Srovnal Josef Ph.D.

V návaznosti na dlouhodobé trendy v oblasti translační medicíny a biomedicíny předkládáme pokračující projekt IGA UP, zaměřený na podporu 

postgraduálních studentů a post-doců v oblasti biomedicínské 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 , tumory mozku, hematologické malignity), dále poruchy krvetvorby, neplodnost, 

endokrinologická, respirační a imunitní onemocnění. Hlavním výzkumným cílem 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 vyrostl 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, post-docy, 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 biomedical 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 cancer, brain tumors, 

hematologic malignancies), as well as infertility, 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 stateof- the-art technology that 

will facilitate the development of more effective strategies to diagnose and treat serious human diseases.

38.   IGA_FF_2017_011

Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a 

managementu v minulosti a v současnosti 3 Doc. Ing. Kubátová Jaroslava Ph.D.

Projekt „Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti 3" je souhrnným projektem akademických pracovníků 

a studentů magisterského navazujícího studia a doktorského studia Katedry aplikované ekonomie FF UP. Projekt navazuje na předchozí 

projekty řešené v letech 2015 a 2016. V rámci projektu je řešeno šest samostatných témat. Téma „Památky včera a dnes. Krátká analýza 

historických cestopisů 2“ zkoumá potenciál historických cestopisů pro současný cestovní ruch. Téma „Specifika managementu ve východních a 

západních kulturách“ řeší nejvýznamnější interkulturní specifika řízení ve východních a západních kulturách. Téma „Analýza fiskálního vývoje 

územních samosprávných celků v České republice“ zkoumá vývoj fiskální situace na úrovni územních samosprávných celků v naší zemi. Téma 

„Společenský význam vína ve vybraných kulturách: Preference současné mladé čínské generace“ zkoumá mladou čínskou generaci jako 

významný segment vinařského trhu. Téma „Matematické nástroje pro společenskovědní výzkum a zpracování dat“ zkoumá možnosti aplikace 

matematických metod ve společenskovědním výzkumu. Téma „Certifikace a značky kvality v postmoderní době“ zkoumá situaci a příležitosti v 

oblasti certifikace kvality v současnosti. 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 3” is a common project of the academic 

staff and master degree and Ph.D. students of the Department of Applied Economics, Faculty of Arts, Palacky University. The project builds on 

previous projects carried out in 2015 and 2016. The project deals with six particular topics. The theme "Monuments yesterday and today. A 

short analysis of historical travelogues 2" examines the potential of historical travelogues for contemporary tourism. The topic "The specifics of 

management in Eastern and Western cultures" addresses the major intercultural specifics of management in Eastern and Western cultures. 

The topic "Analysis of the fiscal development of local government units in the Czech Republic" deals with the evolution of the fiscal situation at 

the level of local government units in the country. The topic "Social importance of wine in selected cultures: Preference of the current 

generation of young Chinese" examines the young Chinese generation as an important segment of the wine market. The topic "Mathematical 

Tools for Social Research and Data Processing" deals with the possibilities of application of mathematical methods in the social-science 

research. The theme "Certification and quality labels in the postmodern era" examines situation and opportunities in the field of quality 

certification at the present. 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.

39.   IGA_LF_2017_014

Vybrané aspekty studia molekulárních 

patogenetických mechanismů zánětlivých nemocí Prof. MUDr. Petřek Martin CSc.

Jedná se o společný projekt tří pracovišť Lékařské fakulty UP: 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. 2014-2016, dále 

je rozvádí a zdůrazňuje patofyziologické aspekty. Doktorandi a diplomanti (studenti DSP, n=8 a Mgr. programů, n=2) se spolu s mentory 

(akademičtí pracovníci, n=6) zaměří na úkoly, které přispějí k objasnění vybraných patogenetických mechanismů probíhajících na buněčné a 

molekulární úrovni u těch patologických stavů, jež jsou předmětem výzkumného zájmu a publikační činnosti akademiků / studentských 

mentorů a zároveň souvisejí s tématy prací doktorandů/diplomantů začleněných do projektu. Projekt si klade za cíl posílit interdisciplinární 

spolupráci uvnitř LF UP a akcentovat vědeckou výchovu doktorandů: umožní jim kontakt a výměnu názorů s jinými výzkumníky v 

interdisciplinárních týmech, včetně postdoktorandů z projektů NPU (ÚMTM) a „Internacionalizace“. Finanční podpora zajistí část financování 

aktivní účasti studentů, event. školitelů na konferencích a přispěje ke zkvalitnění publikačních výstupů. K realizaci projektu přispěje také 

stávající spolupráce zúčastněných výzkumníků s řadou zahraničních institucí, např. Karolinska Institutet Stockholm, Univerzity v Kielu, 

Helsinkách aj.. Významná je úloha místních partnerů z LF UP a FNOL, k nimž patří zejména Ústav molekulární a translační medicíny. 

Navrhovaný projekt bude řešen s využitím standardních zavedených laboratorních metodik a recentních klinických doporučení. Bude 

dodržována platná legislativa včetně interních norem UP v Olomouci a bude garantována shoda s pravidly etiky biomedicínského výzkumu 

včetně publikování výsledků v periodicích s transparentním recenzním řízením.

The planned proposal represents an interdisciplinary project in partnership between applicants (students and 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 10 students and 6 

mentors represents continuation and extension of the collaboration between the three applicants within the IGA UP project 2016. It aims at 

understanding of selected pathophysiological mechanisms ongoing on subcellular/molecular level in the diseases, which have been subject of 

long term investigations and publications of involved academic researchers / students´ mentors and which have been also in doctoral and 

diploma theses of participating Ph.D. & Mgr. (MSc.) students. 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 NPU programme and to intensify publication output by 

the involved students and academic workers. It supports student-oriented research of magister programme undergraduates by enrolling 

medical and biology diploma students. The project specific aims comprise: a) role of molecular genetic factors in pathogenesis of complex 

interstitial lung disease, b) characterization of regulatory pathomechanisms of inflammatory lung disease including COPD and occupational 

lung disease, c) investigation of inflammation in pathogenesis of inflammatory diseases (atherosclerosis, thyroiditis). The project is linked to 

ongoing research of the proposer and team members and also takes into account their local and international collaborators with the 

institutions such as Karolinska Institutet Stockholm, Universites in Kiel, Helsinki and elsewhere. Important collaborator within the Olomouc 

Medical Faculty and University Hospital is the Institute of Molecular and Translational Medicine. 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. Publications will be submitted to journals with transparent peer-review process.



40.   IGA_FF_2017_012 Středověké nizozemské divadlo Prof. Dr. Engelbrecht Wilken

Projekt si klade za cíl vytvořit a publikovat knihu o vývoji středověkého nizozemského divadla od 12. do 16. století. Důraz leží na tzv. Abele 

Spelen, divadelní hry, které vznikly kolem roku 1350. Tyto divadelní hry patří mezi nejstaršími známými divadelními hrami, které nebyly psány 

v latině. Kolekce se sestavuje ze čtyř her s tématem zdvořilý lásky (proto obecný název her Abele spelen, tj zdvořilé hry), Esmoreit, Gloriant, 

Lanseloet van Denemerken a Vanden Winter Ende Vanden Somer, stejně jako šest tzv. sotterniën, komedie - Lippijn, De Buskenblaser, Die 

Hexe, Rubben, Truwanten a Drie daghe here. Kniha chce představovat i další středověké nizozemské divadelní hry, z kterých jsou hry z 15. 

století Den Spieghel der Salicheyt van Elckerlijc (první tisk 1496) a Mariken van Nieumeghen (první tisk 1518) nejdůležitější.

The project aims to conceive and publish a Czech book on the development of medieval Dutch theatre from the 12th till the 16th century. The 

focus will be on the so-called Abele Spelen, written around the year 1350. These theatre plays are among the oldest known theatre plays in a 

national language. The collection is formed by four plays with the theme of courteous love (hence the general title abele spleen, i.e. courteous 

plays), Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemerken and Vanden Winter ende vanden Somer, as well as six so-called sotterniën, comedies – 

Lippijn, De Buskenblaser, Die Hexe, Rubben, Truwanten and Drie daghe here. The book will consider also other Medieval Dutch theatre pieces, 

of which the both fifteen century plays Den Spieghel der Salicheyt van Elckerlijc (first print 1496) and Mariken van Nieumeghen (first print 

1518) are the most important pieces.

41.   IGA_PrF_2017_011

Aplikovaná fyzika ve vývoji měřicích zařízení a 

metod pro nanomateriálový výzkum Doc. RNDr. Pechoušek Jiří Ph.D.

Vývoj měřicích zařízení a metod pro materiálový výzkum je vysoce mezioborové odvětví, zejména pak pro nanotechnologie. Přístrojová a 

metodická řešení vyžadují přesné provedení a známé chování v reálném nasazení. Pak lze studovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti 

materiálů i jejich využití. Z praktického hlediska mají 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. Stávající používané přístroje, zařízení a metody 

analýzy signálů a dat je tedy nutné neustále vylepšovat. Záměry předkládaného studentského projektu jsou rozděleny do tří stěžejných oblastí: 

(1) přístrojové studie; (2) metodické studie; (3) aplikační studie. Náplní první oblasti bude inovace postupů a přístupů měřicích metod a návrh 

nových hardwarových nástrojů, především v oblasti Mössbauerovy spektroskopie, kalibrace jaderných spektrometrických systémů, které 

umožní rozšířit možnosti měřicí metody při charakterizaci zkoumaných, převážně železo obsahujících nanomateriálů stávajícím 

experimentálním zázemím katedry experimentální fyziky (KEF), 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 také bude kladen na témata v rámci 

spolupráce s mezinárodním institutem Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně (Rusko), či vývoj nových metod (vibrometrie) v rámci KEF. V 

metodických studiích bude probíhat ověřování tvorby nanostruktur pro nanoelektroniku, optimalizace hydrodynamického čerpadla či 

optimalizace zařízení pro proměřování biomechanických vlastností lidské páteře. Také bude analyzováno zpracování signálu z jaderného 

dopředného rozptylu pro jednodušší analýzu experimentálních dat a využití jaderných úhlových korelací ke studiu pevných látek. Důraz při 

řešení předkládaného projektu bude rovněž kladen na tvorbu a rozvoj nových přístupů k vyhodnocení naměřených dat (zejména 

spektrometrických ve třetí oblasti). V rámci aplikačních témat bude pozornost věnována nanokrystalizaci kovových skel, formování slitin s 

vysokou entropií, nebo modifikaci piezoelektrických materiálů a jejich využití při získávání energie.

Development of the measurement equipment and methods for material research is highly interdisciplinary area, especially nanotechnology. 

Instrumental and methodological solutions require precise execution and well-known behavior in the real experiments. Then we can study 

physical, chemical and biological properties of materials and their applications. In practical terms, nanomaterials have extremely interesting 

physical-chemical properties and features, which stimulated the development of new applications and extensions to nanotechnology scientific 

and application sectors in recent years. Here nanomaterials are strongly involved in the introduction of advanced techniques and construction 

of new equipment. With respect to an implementation of a new nanomaterial into practice, however, it is related to the need for a 

comprehensive set of characterization by physical-chemical experimental methods. Existing instruments, devices, and signal and data analysis 

methods must therefore be constantly improved. The intentions of the present student project are divided into three main areas: (1) 

instrumental studies; (2) methodological studies; (3) application studies. The first area will innovate practices and approaches of measurement 

methods and the design of new hardware tools, especially in the field of Mössbauer spectroscopy. The calibration of nuclear spectrometric 

systems will extend the possibilities of measurement methods for the characterization, mainly iron containing nanomaterials. Studies will 

utilize existing experimental facilities of the Department of Experimental Physics (KEF), Faculty of Science, Palacký University (Faculty of 

Science, UP), Olomouc. The outcome of these efforts consists in an optimization of the operation of experimental devices and adaptation them 

for the purpose of measurement and study of presented topics, improvements of existing devices or the development of modern methods 

associated with the registration of experimental data. An effort will be also focused on the issues in the framework of the collaboration with 

Joint Institute for Nuclear Research in Dubna (Russia), or on the design of new methods (vibrometry) at KEF. The methodological studies will be 

conducted to testing of the nanostructures for nanoelectronics, optimizing hydrodynamic pumps or optimizing of an apparatus for 

measurement of biomechanical characteristics of human spine. There will also be processing of signals obtained from nuclear forward 

scattering for easier analysis of experimental data and utilization of nuclear angular correlations for study of solids. The emphasis in the 

proposed project will also be on the creation and development of new approaches to evaluate the measured data (especially spectrometric, 

the third area of studies). As a part of the application topics nanocrystallisation of metallic glass will be discussed, forming of alloys with high 

entropy, and modification of piezoelectric materials and their usage for energy harvesting.

42.   IGA_LF_2017_015

Molekulární podstata a diagnostické markery 

vybraných hematologických a systémových 

chorob VIII. Doc. RNDr. Divoký Vladimír Ph.D.

Navrhovaného projektu studentské grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci se účastní 25 doktorandů pěti postgraduálních 

studijních programů LF UP (Lékařská biologie, Lékařská imunologie, Vnitřní nemoci, Onkologie, Lékařská chemie a biochemie) a jednoho 

programů PřF UP (Analytická chemie). Návrh projektu využívá expertních zkušeností 11 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, 

IGA_LF_2014_011, IGA_LF_2015_015 a IGA_LF_2016_014. Dále se projektu účastní 4 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 6 studentů, 3 školitelé a 1 akademický spolupracovník 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 funkční analýzy 

vybraných signálních drah a na metabolické změny při léčbě inhibitory aktivity Bcr-Abl TK (TKI, imatinib, dasatinib, nilotinib). 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. 

Jeden student se také, v rámci této sekce, bude věnovat novým biomarkerům v diagnostice mužské neplodnosti. Na této části projektu se bude 

podílet 8 studentů a 5 školitelů. 4. Definování biomarkerů sloužících k predikci a stanovení účinnosti a toxicity léčby je důležitou součástí 

terapie nádorových onemocnění. Jednou z nejzávažnějších forem nádorového onemocnění s vysokou mortalitou je karcinom pankreatu, a 

definování nových prognostických a prediktivních faktorů u tohoto typu nádoru je velmi aktuální. Celkem se na této části projektu bude podílet 

7 studentů, 1 školitel a 3 akademičtí spolupracovníci. 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 

five postgraduate students of several branches of postgraduate doctoral study programs of the Faculty of Medicine (Medical Biology, Medical 

Immunology, Internal Medicine, Clinical Oncology and Medical Chemistry and Biochemistry) and the Faculty of Science (Analytical Chemistry) 

will participate in the proposed project. The student projects will be supervised by eleven mentors of the Faculty of Medicine, recognized 

experts in the respective research fields, and by four 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. Six students, (three supervisors 

– faculty members and one additional faculty member) 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, as well as signaling pathways associated with progression of 

these diseases. 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. Eight 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. Prognostic and predictive markers will be studied in pancreatic ductal 

adenocarcinoma (PDAC), a solid tumor with one of the worst prognoses amongst any type of cancer. Seven students, one supervisor and three 

additional faculty members will participate in this part of the project. 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.

43.   IGA_PrF_2017_012 Matematické struktury Prof. Mgr. Halaš Radomír Dr.

Předložený projekt Katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je pokračováním projektů 

Matematické struktury z let 2015 a 2016 (PrF_2015_010 a PrF_2016_006). Výzkum bude zaměřen na tyto oblasti: 1. algebra, 2. geometrie a 3. 

didaktika matematiky. Řešená problematika vychází z aktuální trendů ve studované problematice a z dlouhodobého zaměření pracoviště. 

Výzkum bude probíhat v několika menších pracovních skupinách (školitel + doktorandi) v rámci doktorských studijních programů Algebra a 

geometrie a Didaktika matematiky, a bude zaměřen na následující témata: uspořádané struktury pro logiku, agregační funkce na svazech a 

posetech, diferenciální geometrie ploch, Riemannovy prostory a jejich zobecnění, geometrická a prostorová představivost, terminologie ve 

školské matematice. péče o matematické talenty, popularizace matematiky, hodnocení učebnic matematiky.

The project is a continuation of the IGA grants PrF_2015_010 and PrF_2016_006. The research is based on the long-term focus of the 

Department of Algebra and Geometry. We plan to study the following topics: ordered structures for logic, aggregation functions on lattices 

and posets, differential geometry of surfaces, Riemannian manifolds and their generalizations, geometrical and spatial imagination, 

mathematical literacy, work with gifted students, popularization of mathematics, math textbook evaluation.

44.   IGA_PrF_2017_013

Studium molekulárních a buněčných mechanismů 

účinku derivátů cytokininů Prof. Ing. Strnad Miroslav CSC.,DSc.

V rámci tohoto projektu budeme studovat molekulární a buněčné mechanismy účinku cytokininových derivátů. Plánujeme připravovat nové 

sloučeniny na bázi cytokininů, které budeme testovat pro jejich schopnosti interagovat s klíčovými proteiny biosyntézy, metabolismu a 

signalingu, včetně proteinů/genů, které tyto procesy regulují. Zároveň bude testována toxicita na nádorových a normálních buněčných liniích, 

vliv na buněčný cyklus a apoptózu a molekulární mechanismy účinků těchto látek při buněčném dělení. Budeme vyvíjet i metody analýzy 

cytokininů a jejich derivátů a stanovovat je v buňkách i rostlinách. Vybrané látky budou přednostně patentovány a poté publikovány.

Aim of this project is to study molecular and cellular mode of action of cytokinins and related derivatives. We propose to synthetize new 

cytokinin derivatives, which will be tested for specific mode of action mainly directed toward different molecular targets including 

proteins/genes involved in cell cycle regulations and signalling. Simultaneously, cytotoxicity of these compounds will be assayed on normal and 

cancer cells as well as their role in cell cycle of normal and cancer cells. We propose to develop new technologies for cytokinin analyses and 

determine these hormones in many different tissues and cells. The selected compounds will be patented and then published.

45.   IGA_PdF_2017_003

Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku 

základní školy Doc. PhDr. Fasnerová Martina Ph.D.

Čtení je prostředek i nástroj lidské kultury. Nejedná se jen o jednu z technik k zjišťování informací, ale obsahuje i mnoho dalších složek, které 

rozvíjejí celkovou osobnost člověka. Prostřednictvím čtení člověk nejen získává vědomosti a znalosti, ale vytváří si i dovednosti a postoje, 

hodnoty a zkušenosti, které ho ovlivňují po celý jeho život. Samotné čtení vzbuzuje sebevědomí, touhu po vyšším vzdělání a uplatnění se v 

životě. Jedná se o velmi důležitou činnost pro prožití kvalitního života. Přestože hlavním cílem nácviku čtení v elementární třídě je zejména 

naučit začínajícího čtenáře správně technicky číst, v této souvislosti je nutné hned od počátku u žáků rozvíjet čtení s porozuměním, využíváním 

informací z textu, ale především vytváření si estetického zážitku ze čtení a vytváření si vztahu ke čtenářství. Předkládaný projekt reaguje na 

tyto požadavky a prostřednictvím výzkumného šetření se snaží zmapovat úroveň čtenářské gramotnosti žáků na konci elementárního ročníku 

základní školy běžného typu v olomouckém regionu, a to prostřednictvím vytvořené nestandardizované testové baterie.

Reading is a means and a tool of human culture. It is not just one of the techniques for finding information, but also includes many other 

components that develop the overall personality of the person. Through reading one not only acquires knowledge and skills, but also creates 

the skills and attitudes, values and experiences that influenced him throughout his life. The actual reading inspires confidence, a desire for 

higher education and chances in life. This is a very important activity for the good quality of life. Although the main goal of improving reading 

in elementary class is mainly to teach novice readers correctly technically read, in this context, it is necessary from the outset for pupils to 

develop reading comprehension, using information from the text, but also the creation of the aesthetic experience of reading and creating a 

relationship to readership. The proposed project responds to those needs through research trying to find out the level of literacy of pupils at 

the end of the elementary class of elementary school ordinary type in the Olomouc region, through the creation of non-standardized test 

battery.



46.   IGA_LF_2017_016

Nepřímé metody detekce inzulinové rezistence 

pro prevenci metabolického syndromu MUDr. Štěpánek Ladislav

Výskyt metabolického syndromu se v populaci vyspělého světa v posledních desetiletích zvyšuje. Prevalence metabolického syndromu se ve 

vyspělých zemích v závislosti na použité definici pohybuje okolo 30 % obyvatel. Hlavní význam diagnózy metabolického syndromu je spatřován 

v tom, že upozorňuje na zvýšené kardiovaskulární riziko a zvýšené riziko rozvoje diabetu 2. typu, tato rizika umožňuje kvantifikovat a zejména 

cílenou intervencí snížit. Současně se ukazuje, že diagnóza metabolického syndromu zvyšuje motivaci pacientů k aktivní prevenci jeho 

pozdějších zdravotních komplikací. Časnost zahájení prevence je zásadní pro rychlost progrese, výskyt pozdějších komplikací i množství celkově 

vynaložených finančních prostředků za péči o daného pacienta. Klíčovou roli v patogenezi metabolického syndromu hraje inzulinová rezistence, 

jejíž kvantifikace užitím nepřímých laboratorních metod nabízí možnost včasného záchytu osob predisponovaných k rozvoji metabolického 

syndromu. Z tohoto důvodu diagnostika inzulinové rezistence a její vztah k ostatním ukazatelům kardiometabolického rizika poskytuje 

mimořádný potenciál pro prevenci závažných komplikací.

The occurrence of metabolic syndrome in a population of the developed world increases in recent decades. The prevalence of metabolic 

syndrome in developed countries is around 30%, depending on the used definition. The main significance of the diagnosis of metabolic 

syndrome is seen in the fact that it highlights the increased cardiovascular risk and increased risk of type 2 diabetes developing, it also allows 

to quantify these risks and especially to reduce them through targeted interventions. At the same time it indicates that the diagnosis of 

metabolic syndrome increases the motivation of patients to prevent actively its subsequent health complications. Earliness of prevention 

launch is essential for the progression rate, incidence of late complications and the overall amount of costs spent on the care of the patient. 

Insulin resistance plays a key role in the pathogenesis of metabolic syndrome, the resistance quantification using indirect laboratory methods 

offers the possibility of early detection of persons predisposed to metabolic syndrome. For this reason, diagnostics of insulin resistance and its 

relationship to other cardiometabolic risk indicators provides enormous potential to prevent serious complications.

47.   IGA_CMTF_2017_002

Ekumenický rozměr liturgických a 

kanonickoprávních norem v kontextu církevních 

dějin. ThLic. Mgr. Menke Monika Th.D.

Projekt je zaměřen na výzkum ekumenického rozměru kanonickoprávních a liturgických norem optikou církevních dějin. Zohledňuje také 

výročí, která probíhají v roce 2017: promulgace CIC (1917), zřízení olomoucké arcidiecéze a brněnské diecéze (1777), 1. vyd. Ekumenického 

direktáře (1967), vydání instrukce o liturgické hudbě Musicam sacram (1967) a vystoupení Martina Luthera – reformace (1517).

The project is aimed on research ecumenical dimension of canonical and liturgical norms trought the view of church history. It also takes 

account anniversaries that taking place in 2017: promulgation of CIC (1917), the establishment of the Olomouc Archdiocese and the Diocese of 

Brno (1777), 1st ed. Ecumenical Directory (1967), edition of the on liturgical music Musicam Sacram (1967) and appearance of Martin Luther - 

Reformation (1517).

48.   IGA_PrF_2017_014

Molekulární mechanismy účinků inhibitorů 

proteinkinas Doc. RNDr. Kryštof Vladimír Ph.D.

Cílem tohoto projektu je studium mechanismů účinků inhibitorů proteinkinas odvozených od cytokininů a vyvíjených v Laboratoři růstových 

regulátorů. V rámci projektu budeme navrhovat a připravovat nové sloučeniny, u nichž budeme ověřovat a studovat jejich schopnosti interakce 

s vybranými proteinkinasami. Získané parametry pomohou pochopit vztahy mezi strukturou a aktivitou sloučenin. Zároveň bude testován vliv 

na proliferaci, buněčný cyklus a buněčnou smrt a studován molekulární mechanismus účinků těchto látek na vnitrobuněčnou signalizaci. 

Vyvinuté aktivní látky budou přednostně patentovány a poté publikovány. Patentování bude vyhrazena významná aktivita v rámci projektu.

Aim of this project is to study mechanism of action of protein kinase inhibitors based on cytokinins and developed in the Laboratory of Growth 

Regulators. Within the project we will design and synthesize novel compounds, which will be evaluated for their ability to interact with target 

protein kinases. Obtained data will enable to reveal and understand structure-activiy relationships for the developed compounds. 

Simulatenously, the compounds will be profiled in therms of ther action on cellular proliferation, cell cycle and cell death and their molecular 

effect on intracellular signal transduction will be studied. Developed compounds with high potency will be protected by patent application and 

then their discovery will be published. Patenting will be main part of our activity in this project.

49.   IGA_PrF_2017_015

Ekologické procesy v terestrických a vodních 

ekosystémech Prof. MVDr. Tkadlec Emil CSc.

V projektu budou studovány ekologické procesy, které ovlivňují organismy v terestrických a vodních ekosystémech. V terestrických 

ekosystémech bude pozornost věnována osmi vybraným tématům: (1) vlivu poloparazitických rostlin na společenstva bezobratlých v travních 

porostech s odlišným managementem, (2) pozitivním interakcím a mechanismům koexistence v lučních společenstvech rostlin , (3) 

managementu horských rostlinných společenstev, (4) společenstvům pavouků a sekáčů v lužním ekostému, populační dynamice drobných 

hlodavců a jejich parazitům, (5) distribuci, demografii, chování a parazitům drobných hlodavců, se zaměřením na křečka polního, (6) distribuci 

a šíření populace vlka obecného v ČR, (7) rozhodovacím mechanismům lidské populace ve vztahu k životnímu prostředí a (8) pomocí 

neutronové aktivační analýzy budou zkoumány bioindikační vlastnosti bezobratlých pro antropogenní znečištění půd těžkými kovy. Část 

projektu věnovaná studiu ekologických procesů ve vodních ekosystémech zahrnuje 3 vybraná témata: (1) schopnost rekolonizace vranky v 

říčních tocích, (2) demografie čolka velkého a (3) produkce skleníkových plynů při pěstování rýže.

We propose to study ecological processes affecting organisms in terrestrial and aquatic ecosystems. In terrestrial ecosystems, we will pay 

attention to 7 selected topics: (1) the effects of hemiparasitic plants on community strusture in grassy stands subject to different 

managements, (2) positive interactions among plants in meadow communities, (3) management of alpine ecosystems, (4) communities of 

spiders and harvestmen in a floodplain ecosystem, (5) distribution, demography, parasites and behaviour of small rodents, with special 

attention to the common hamster, (6) distribution and spreading of the grey wolf in the Czech Republic, and (7) pro-environmental behaviour 

of people and (8) potential of invertebrates to indicate heavy metal pollution of soils using neutron activation analysis. In aquatic ecosystems, 

there are 3 major topics: (1) the process of recolonazation in the alpine bullhead after disturbance in rivers, (2) demography and ecology of the 

northern crested newt and (3) production of greehouse gases in rice fields.

50.   IGA_PdF_2017_005

Výzkumné strategie, diagnostika a terapeutické 

intervence ve speciální pedagogice Prof. PaedDr. Valenta Milan Ph.D.

Projekt je zaměřen na konstrukci a verifikaci nových kvantitativních i kvalitativních nástrojů ve speciálněpedagogické diagnostice a intervenci a 

na původní šetření, která vytváří teoreticko-empirické ukotvení pro tvorbu těchto nástrojů. Předložený projekt je složen z následující čtveřice 

segmentů: I. Evaluace terapeuticko - formativních intervencí (především dramaterapie) u osob se speciálními potřebami ve vybraném 

institucionálním zařízení. Výzkumným záměrem je evaluace dramaterapeutického procesu z pohledu účastníků (se zvláštním zřetelem na 

klienty, kteří již úspěšně dokončili léčbu na adiktologii). II. Výzkumným záměrem bude šetření změn a možností diagnostiky komunikace osob 

seniorského věku se závažnou neurokognitivní poruchou (v prvním a druhém stádiu), dále experimentální ověřování možností terapeutické 

intervence zahrnující principy a prostředky Böhmova psychobiografického modelu. III. Šetření se bude snažit odpovědět na následující 

výzkumný problém: Jaká specifika vykazují teatroterapeutická divadelní představení z hlediska divákova subjektivního vnímání, z hlediska 

cílové skupiny (herců s daným typem postižení) a z hlediska využití divadelních prostředků. IV. Realizace diagnostických vyšetření 

grafomotorických dovedností a následná komparace výsledků testování jemné motoriky a grafomotorických obtíží u dětí se SPU s intaktní 

skupinou věkově srovnatelných dětí ZŠ regionu Šternberk.

The project focuses on the design and verification of new quantitative and qualitative tools in special education diagnosis and intervention and 

the original investigation, which creates theoretical and empirical anchor for creating these tools. The present project consists of the four 

following segments: I. Evaluation of therapeutic - formative interventions (especially dramatherapy) for persons with special needs in selected 

institutional facilities. Research intention is dramatherapeutical evaluation process from the perspective of participants (with a special focus 

on clients who have successfully completed treatment facility). II. The research project will survey the changes and the diagnostic possibilities 

of communication persons of senior age with severe neurocognitive impairment (first and second stage), further experimental verification of 

the possibility of therapeutic intervention including principles and means Böhm psychobiografical model. III. Investigations will seek to answer 

the following research problem: What specifics exhibit teatroterapeutical theater in terms of the viewer's subjective perception of the target 

group (actors with the type of disability) and on the use of theater. IV. Implementation of diagnostic tests graphomotor skills and subsequent 

comparison of test results and fine motor difficulties in children with learning disabilities to intact with age-matched group of elementary 

school children Šternberk region.

51.   IGA_FZV_2017_005

Objektivizace posturálního chování novorozenců 

pomocí tlakové plošiny Tekscan Mgr. Můčková Anita

Centrum of presure (COP) je průmět vektoru reakční síly do podložky. U novorozenců může měření COP reflektovat vnitřní organizaci celé 

postury. Adekvátní posturální kontrola je nutná k postupnému uvolnění pohybu končetin i trupu a následné vertikalizaci. Cílem výzkumné práce 

je získat a porovnat parametry COP v supinační a v pronační poloze, mezi dětmi donošenými, narozenými od 38-40 gestačního týdne (g.t.), a 

dětmi nedonošenými, narozenými od 25-37 g.t.. Dílčím cílem je zhodnotit vliv gestačního věku a porodní hmotnosti při porodu na kvalitu 

posturálního chování těchto dětí v období jejich donošenosti. Do výzkumu bude zahrnuto 30 donošených dětí (38.- 41.g.t), které budou měřeny 

třetí den po porodu, a 30 nedonošených novorozenců (25.-37. g.t.), které budou měřeny v termínu porodu. K vyšetření bude použita tlaková 

plošina Tekscan. Plošina poskytuje biomechanické informace pro zdravotnické pracovníky a vědce. Tento systém přináší možnosti objektivního 

měření funkce nohy, chůze, balance a pro účely našeho výzkumu především měření rozložení tlaku COP. Důležitými získanými parametry 

budou rozsah pohybu, rychlost výchylek a trajektorie COP v mediolaterálním, kraniokaudálním a anterioposteriorním směru. V průběhu 

měření je pohyb dítěte zaznamenáván na kamerový záznam. Vlastní měření bude probíhat na oddělení neonatologie ve Fakultní nemocnici v 

Olomouci. Tlaková plošina analyzuje rovnováhu těla během pohybu končetin, hodnotí schopnost dítěte udržet posturální aktivitu a zaznamenat 

ji. Z dat lze také získat míru tlaku v jednotlivých částech plošiny, podle kterých lze následně zjistit, ve které části bylo během měření největší 

zatížení. Získáním parametrů pro hodnocení posturálního chování novorozenců a předčasně narozených dětí, bude možné efektivně 

diagnostikovat posturální neideálnost ve vývoji a indikovat časnou terapeutickou intervenci fyzioterapeutem.

Centre of pressure (COP) is projection of the reaction power vector onto the surface. In case of infants the measurement of COP can reflect 

inner organisation of the whole posture. Adequate posture control is necessary to release successful movement of the limbs as well as the 

trunk and consequently body verticalisation. The aim of the study is to obtain and compare the COP parameters in the supine and prone 

positions among full-term infants (38th-40th week of gestation) and preterm infants (25th- 37th week of gestation). An additional aim is to 

evaluate the effect of gestation age and birth weight on the quality of the postural behaviour of these children at the time of reaching full-term 

birth. The research will include 30 full-term infants (38th-41st week of gestation), who will be measured on the third day after birth, and 30 

preterm infants (25th-37th week of gestation), who will be measured on their expected day of birth. A Tekscan pressure mat will be used for 

examinations. The mat provides biomechanical information for health care workers and scientists. This tool brings possibilities for objective 

measurements of the function of the foot, gait, balance and, for the purpose of our research, especially distribution of COP pressure. Important 

parameters include amplitude of movement, velocity of deflection and COP trajectory in the mediolateral, craniocaudal and anteroposterior 

direction. The movement of the baby is recorded by a video camera system while they are being measured. The actual measuring will take 

place in the Neonatology Ward of University Hospital Olomouc. The Tekscan pressure mat analyses body equilibrium when limbs move, 

evaluates and registers the baby’s ability to hold postural activity. It is also possible to record the pressure ratio of single parts of the mat, 

making it possible afterwards to identify the mat part with the highest pressure released during the measurement. If we manage to obtain the 

parameters to evaluate the infant’s posture behaviour and preterm baby’s behaviour, it will be possible to effectively diagnose flawed posture 

in the baby’s development and indicate the early therapeutic intervention by a physical therapist.

52.   IGA_PrF_2017_016

Studium enzymů aldehyddehydrogenasy a S-

nitrosoglutathionreduktasy, cytokininových 

receptorů, strigolaktonů, ergoidních alkaloidů a 

reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich vliv na 

stresové odpovědi rostlin Mgr. Kopečná Martina Ph.D.

Předkládaný projekt zastřešuje výzkumné aktivity osmi pracovních skupin Katedry biochemie PřF UP a Centra regionu Haná pro 

biotechnologický výzkum. Všechny výzkumné aktivity, které jsou součástí navrženého projektu, náleží do prioritního tématu pro IGA granty na 

PřF UP s názvem „Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v klíčových metabolických procesech”. Celkem 10 studentů doktorského a 

magisterského studia biochemie bude realizovat biochemické a biologické experimenty s cílem studovat enzym účastnící se metabolismu oxidu 

dusnatého, studovat enzymy účastnící se detoxifikace aldehydů a připravit jejich nové syntetické substráty a analoga, studovat receptory 

rostlinných hormonů cytokininů, biosyntézu ergoidních alkaloidů nebo připravit syntetický analog rostlinných hormonů strigolaktonů. Další 

studenti budou zapojeni do studia funkce reaktivních forem kyslíku a dusíku v signálních drahách rostlinných hormonů a do studia 

antimikrobiální aktivity extraktů z řas. Detailněji bude v průběhu roku 2017 řešeno osm následujících témat: a) studium aktivního místa 

aldehyddehydrogenasy 2A a 10 z mechu Physcomitrella patens, b) příprava nových syntetických substrátů aldehyddehydrogenas, c) nukleofilní 

reakce syntetického analoga strigolaktonů - GR24, d) efekt tryptofanu v produkci ergoidních alkaloidů patogenní houbou Claviceps purpurea, 

e) studium prostorové a časové lokalizace cytokininových receptorů a jejich funkční charakterizace v Arabidopsis thaliana, f) studium S-

nitrosoglutathionreduktasy při biotickém stresu u Lactuca spp., g) studium funkce reaktivních forem kyslíku a dusíku v signálních drahách 

rostlinných hormonů při odpovědi na mikrobiální elicitory, h) antimikrobiální aktivita extraktů z řasy Chlorella sorokiniana proti různým 

kmenům bakterie P. larvae a E. coli. Studenti budou vedeni zkušenými akademickými pracovníky, kteří garantují úspěšné dosažení plánovaných 

výsledků a jejich uplatnění jako výstupů projektu ve formě publikací v rámci jejich disertačních a diplomových prací. Dílčí výsledky budou 

presentovány formou přednášek a plakátových sdělení na vědeckých konferencích. Ucelené výsledky projektu budou publikovány v časovém 

horizontu od r. 2018 v impaktovaných časopisech v oblasti rostlinné fyziologie a biochemie, proteomiky a biochemických metod.

The proposed project covers the research activities of eight workgroups within the Department of Biochemistry and the Centre of the region 

Haná for Biotechnological and agricultural at Faculty of Science, Palacký University. All research activities, included to the proposed project, 

fall within to the approved priority topics for IGA grants of Faculty of Science, entitled "Research on the regulatory roles of enzymes and other 

proteins in key metabolic processes". Ten students of M.Sc. and Ph.D. programs in Biochemistry will perform biochemical and biological 

experiments to study the enzyme involved in the metabolism of nitric oxide, study enzymes involved in aldehyde detoxification and prepare 

their new synthetic substrates and analogues, study receptors of plant hormones cytokinins, biosynthesis of ergot alkaloids and prepare 

synthetic analogue of plant hormones strigolactones. Other students within the project will be involved in studies on the role of reactive 

oxygen and nitrogen in plant hormone signalling pathways and into the study of antimicrobial activity of algae extracts. The research will be 

focused into the following eight themes during the year 2017: a) the study on the active site of aldehyde dehydrogenases 2A and 10 from the 

moss Physcomitrella patens, b) preparation of new synthetic substrates of aldehyde dehydrogenases, c) nucleophilic reactions of synthetic 

strigolactone analogue GR24, d) the effect of tryptophan in the production of ergot alkaloids by pathogenic fungus Claviceps purpurea, e) study 

on the spatial and temporal localization of cytokinin receptors and their functional characterization in Arabidopsis thaliana, f) study on S-

nitrosoglutathione reductase during biotic stress in Lactuca spp., g) study on the function of reactive oxygen and nitrogen species in the 

signaling pathways of phytohormones in response to microbial elicitors, h) the antimicrobial activity of extracts from Chlorella sorokiniana 

against various strains of P. larvae and E. coli. Students will be supervised by experienced academics, who can guarantee a successful 

achievement of expected outcomes and their application as project outputs in the form of publications in frame of their dissertations and 

diploma theses. Partial results will be published at scientific meetings as oral or poster presentations. Comprehensive results of the project will 

be published starting from 2018 onwards in impacted journals within subject classes: plant physiology and biochemistry, proteomics and 

biochemical methods.



53.   IGA_FF_2017_014

Martin Luther na hranici: luteránská reformace, 

Sasko a Čechy - kontakty, reflexe, šíření. Mgr. Kubalová Aneta

Projektový tým zahrnuje čtyři badatelky, které výzkumnou činnost zaměřují na luteránství v oblasti Saska a Čech. Jednotlivé výzkumy operují s 

variabilními typy pramenů (kazatelská produkce, kronika, archivní prameny), které umožní sledovat vliv, šíření luterství a budování konfesijní 

kultury v období raného novověku z různých úhlů pohledu a zároveň tak doplnit a zodpovědět na řadu otázek vztahujících se k danému tématu. 

Badatelské výstupy zahrnují dobu předbělohorskou, ale také období 18. století, časová šíře tak rovnoměrně pokrývá období raného novověku. 

Výzkumy budou probíhat v tuzemských institucích (Státní okresní archiv Karlovy Vary; archiv Muzea Karlovy Vary; Národní knihovna v Praze; 

Vědecká knihovna Olomouc; Strahovská knihovna v Praze; Moravská zemská knihovna v Brně), ale také zahraničních knihovnách (Herzog 

August Bibliothek, Wolfenbüttel) a archivech (Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden). Plánované badatelské výstupy si kladou za cíl rozšířit 

povědomí o luteránství ve sledované časové i teritoriální oblasti na základě analýzy pramenů a studia recentní sekundární literatury.

A project team includes four researchers, who focus their research activity on Lutheran confession in Saxony and Bohemia. Individual projects 

operate with variable types of sources (preaching production and sermons, chronicle and archival sources), which enable to observe the 

influence, expansion of Lutheran confession and constructing the confessional identity in Early modern period from various perspectives and 

simultaneously answer the questions connected with this topic. Researchers´ contribution include a time period before Battle of White 

Mountain, but also the eighteenth century. Researches will be realized in Bohemian and Moravian institutions (Státní okresní archiv Karlovy 

Vary; archiv Muzea Karlovy Vary; Národní knihovna v Praze; Vědecká knihovna Olomouc; Strahovská knihovna v Praze; Moravská zemská 

knihovna v Brně), but also in foreign libraries (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel) and archives (Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden). 

Planned researches intend for expansion of knowledge of Lutheran confession in pursued time and territorial area on the basis of analysis of 

primary sources and studying of the recent secondary literature.

54.   IGA_LF_2017_018

Analýza pitevních protokolů ze zdravotních a 

soudních pitev – možné souvislosti náhlých a 

neočekávaných úmrtí dětí do jednoho roku života 

s životním stylem a zdravotní gramotností jejich 

matek

Doc. et Doc. 

PhDr.Mgr. Ivanová Kateřina Ph.D.

Program WHO „Zdraví pro všechny do 21. století“ v Evropském regionu uvádí, že i v těch nejbohatších státech přetrvávají výrazné nerovnosti 

ve zdraví mezi různými sociálními skupinami a vysoká míra kojenecké úmrtnosti v některých státech východní části regionu vzbuzuje značné 

obavy. Program je pro Českou republiku vydán v Usnesení vlády č. 1046/2002. Z hlediska oboru soudního lékařství je prvořadým úkolem zjistit 

incidenci (zpětně za dobu 10 let) v ČR se zaměřením na vraždu novorozeného dítěte matkou a týrání, zanedbávání a sexuální zneužívání dítěte. 

Je potřeba provést zpětnou studii nálezů soudně-lékařských pracovišť ČR. Výsledkem studie bude informace o počtu úmrtí kojenců, u kterých 

byla provedena zdravotní nebo soudní pitva, což dosud chybí. Zjištění by mohla být nápomocna pro hledání možností prevence sociálně 

patologických, tzn. neobjasněných, násilných nebo náhlých úmrtí dětí v kojeneckém věku. Projekt navazuje na výsledky výzkumu projektu 

IGA_LF_2016_032 „Zdravotní gramotnost matek v prvním půlroce mateřství“, v rámci kterého byl proveden předvýzkum na Ústavu soudního 

lékařství a medicínského práva Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen USL a MP LF UP a 

FNOL). Z analýzy pitevních protokolů vyplývá, že předpoklad o možné souvislosti nízké míry zdravotní gramotnosti matek a úmrtím dítěte do 1 

roku života se jeví jako opodstatněný. Ze strany matek došlo k podcenění situací, které byly pro děti nebezpečné. U matek z výzkumného 

souboru se nejednalo pouze o nedostatečnou informovanost, ale také často o kontradiktorický životní styl ve vztahu ke zdraví. Zjištěné údaje 

jsou natolik zásadní, že si zasluhují ověření na souboru v delším časovém kontinuu a ve srovnání s jiným pracovištěm v oboru soudního 

lékařství. Spolupráce s USL a MP LF UP a FNOL bude v rámci tohoto projektu rozšířena o spolupráci s Ústavem soudního lékařství Fakultní 

nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě - dále jen USL FNO a LF OU (bez finanční participace). Před podáním 

žádosti o grantovou podporu proběhla dohoda mezi pracovišti. Přednosta USL a MP LF UP a FNOL doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. požádal o 

spolupráci přednostu USL FNO a LF OU MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. Pracoviště USL FNO a LF OU výzkumníkům umožní nahlížení do pitevních 

protokolů dětí zemřelých do 1 roku a pořízení výpisů v rozsahu nezbytně nutném pro výzkum. Studium pitevních protokolů na souboru dětí 

zemřelých do 1 roku života v rozmezí let 2007 – 2016 bude kvantitativního (kategorie byly operacionalizovány na podkladě údajů uváděných v 

protokolu List o prohlídce zemřelého) i kvalitativního (interpretativní analýza obsahu) charakteru na obou soudních pracovištích. Porovnání dat 

umožní mimo jiné prokázat, zda výsledky předvýzkumu provedeného v loňském roce nebyly lokálně zkreslené. Paralelně se sběrem dat z 

pitevních protokolů a jejich analýzou bude probíhat příprava na scoping review. Cílem této fáze projektu je systematicky provést přehled studií 

věnujících se tématu souvislosti mezi zdravotní gramotností a životním stylem matek a úmrtím dítěte do 1 roku života. Výstupem projektu 

bude: 6x prezentace na mezinárodních konferencích, 2x abstrakt ve sborníku z konference; 2x článek ve sborníku z konference; 1x původní 

vědecký článek uvedený v zahraničním časopise; 1x přehledový článek v časopise uvedeném v databázích Web of Science nebo Scopus, 1x 

původní vědecký článek v časopise uvedeném v databázích Web of Science nebo Scopus. Výstupy projektu poslouží jako podklad pro podání 

projektu GAČR a projektu VES.

The WHO program "Health for All in the 21st Century" in European Region states that even in the richest countries there are significant health 

inequalities, which persist between different social groups, and that high rates of infant mortality in some countries of the eastern part of the 

region raise significant concerns. The program for the Czech Republic was adopted as Government resolution no. 1046/2002. From the 

perspective of forensic medicine, the priority task is to determine the incidence (retroactively for a period of 10 years) in the Czech Republic, 

focusing on murder of a newborn baby by their mother, and abuse, neglect and sexual abuse of a child. It is necessary to perform a 

retrospective study of findings at forensic departments in the Czech Republic. The result of the study will provide so far missing information 

about the number of deaths of infants who had undergone medical or forensic autopsy. The findings could help the search for the possibilities 

of prevention of socially pathological, i.e. unexplained, violent or sudden deaths of children in infant age. The project follows up the results of 

the research project IGA_LF_2016_032 "Health literacy of mothers in the first six months of motherhood", in which a pilot study was 

conducted at the Department of Forensic Medicine and Medical Law (USL a MP LF UP a FNOL). The analysis of autopsy protocols shows that 

the hypothesis of a possible association between low rate of maternal health literacy and death of children under the age of 1 year seems quite 

plausible. Mothers underestimated the situations being dangerous for children. Lack of awareness, as well as contradictory lifestyle in relation 

to health, were identified in mothers in the research group. The findings are so essential that they deserve to be verified on a research group in 

longer period of time and compared with other institutions in the field of forensic medicine. Cooperation with the USL a MP LF UP a FNOL will 

be enlarged by collaboration with the Department of Forensic Medicine of the University Hospital Ostrava - USL FNO a LF OU (without financial 

participation). The cooperation between the institutions has been agreed before submitting this grant proposal. The head of the USL a MP LF 

UP a FNOL, Assoc. Prof. RNDr. Peter Ondra, Ph.D., asked for cooperation the head of the USL FNO a LF OU, Igor Dvořáček, MD, Ph.D. The USL 

FNO a LF OU will allow researchers to access autopsy records of children who died within the first year of their life and to extract relevant data 

in a necessary extent to be able to analyse data. The study of autopsy protocols of the group of children who died before reaching 1 year of life 

between 2007 and 2016 will be of quantitative (categories were operationalized on the basis of data provided in Record of inspection of the 

deceased) and qualitative (interpretative content analysis) characteristics at both forensic institutions. The data comparison will prove validity 

of the results of the pilot study carried out last year, and also confirm whether the data were locally distorted or not. Scoping review will also 

be carried out, at the same time as the data collection from the autopsy reports and their analysis. The aim of this part of the project is to 

conduct a systematic review of studies focusing on the relation between maternal health literacy and lifestyle and death of children under 1 

year of age. The project outcomes will include: 6 presentations at international conferences, 2 abstracts in conference proceedings; 2 article in 

conference proceedings; 1 original scientific paper cited in a foreign journal; 1 review article in the journal stated in the databases Web of 

Science and, 1x original scientific journal article published in a database Web of Science or Scopus. The project outcomes will be used as a basis 

for submitting GACR project and VES project proposal.

55.   IGA_PdF_2017_006

Úroveň znalostí o pubertě u žáků primární školy v 

Německu Doc. PaedDr. Rašková Miluše Ph.D.

Problematika puberty ve školském systému v Německu kontinuálně navazuje na projekt IGA řešený v roce 2015 s názvem Puberta – součást 

sexuální výchovy v systému českého a čínského školství. Tento návazný projekt, který je zaměřen na Německo, rozšíří poznatky o začlenění 

puberty v systému dalšího zahraničního základního školství, přinese nové údaje o úrovni znalostí žáků a komunikaci o pubertě mezi nimi, jejich 

pedagogy a rodinou k mezinárodnímu srovnávání. Projekt vychází z faktu, že 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. Jakou úroveň znalostí o pubertě mají žáci primární školy a jak o tématu vzájemně 

komunikují s učiteli a rodiči? Tyto otázky jsou základním předmětem zkoumání projektu. Výzkumnou pozornost zaměřujeme také na zjištění, 

jakým způsobem je problematika puberty začleněna do kurikulárních dokumentů základního školství v Německu.

The issue of puberty in the school system in Germany follows up the project IGA solved in 2015 called Puberty - Part of the Sex Education in the 

Czech and Chinese Educational System. This follow-up project, which is aimed at Germany, will expand knowledge about puberty inclusion in 

the system of continuing foreign basic education; it brings new data on the level of pupils' knowledge and communication about puberty 

between them, their teachers and families to international comparison. The project leads by the fact that 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 series of changes 

that affect 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. They have to be prepared for puberty time. It means that children have to acquire the 

necessary knowledge about it before its onset – it is in the period of pre-puberty, where pupils are at primary school. The issue of puberty 

should have a center of gravity in the family, but can not guarantee that the child will acquire 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 level of knowledge about puberty pupils of primary schools and how 

to communicate with each other about the subject with teachers and parents? These questions are fundamental examined the project. 

Research attention is also focused on finding how the issue of puberty incorporated into the curriculum of primary education in Germany.

56.   IGA_FZV_2017_007

Jazyková validizace nástroje hodnotícího únavu u 

pacientů po CMP Mgr. Koutecký Vladimír

Únavou po cévní mozkové příhodě trpí 23-75 % pacientů. Únavu je těžké definovat, stejně tak je obtížné ji hodnotit. Fatigue Severity Scale (FSS) 

je jedním z nejužívanějších hodnotících nástrojů. Podstatou a cílem projektu je překlad a jazyková validace anglického dotazníku hodnotícího 

únavu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Po získání souhlasného stanoviska bude provedena jazyková validizace tohoto nástroje. Nejprve 

bude nástroj přeložen dvěma překladateli do češtiny. Následně bude provedena komparace a syntéza těchto verzí do jedné, tzv. prefinální 

verze. Tato verze bude podrobena harmonizaci a posouzení panelem expertů, kteří posoudí jeho srozumitelnost v podmínkách České republiky. 

Následným krokem bude pilotní testování na souboru pacientů, kteří budou vybráni dle zvolených kritérií. Získaná data budou zpracována a 

uchována s ochranou důvěrnosti dle platných zákonů České republiky. Posledním krokem jazykové validizace bude komparace hodnocení 

pacienty za současného provedení topografických, diakritických a gramatických korektur. Etické aspekty tohoto výzkumného šetření budou 

posouzeny Etickou komisí Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a bude vyžádáno její souhlasné stanovisko s jeho 

realizací.

Fatigue after stroke affects 23-75 % of patients.Fatigue is complicated to define, also it is equally difficult to assess it.Fatigue Severity Scale 

(FSS) is one of the most frequently used assessment tool. The essence and objective of this project is the translation and linguistic validation of 

scale evaluating fatigue by patients after stroke. After obtaining consent will be made linguistic validation of FSS. First, will be the tool 

translated into Czech by two translators. Subsequently will be performed the comparison and synthesis of these versions into one called "pre-

final version". This version will be evaluated by group of experts who will assess the intelligibility in conditions of the Czech Republic. The next 

step will be pilot-testing in a group of patients who will be chosen according to selected criteria. The data will be processed and stored with the 

protection of confidentiality in accordance with applicable laws of the Czech Republic. The last step will be the comparison of the patients' 

evaluation, and the topographical, diacritical and grammatical corrections of the tool. Ethical aspects of this research will be assessed by the 

Ethics Committee of the Faculty of Health Sciences, Palacky University in Olomouc. The Ethics Committee will be asked for its assent with 

project's implementation.

57.   IGA_PrF_2017_017

Moderní témata základního výzkumu v 

molekulární biofyzice Mgr. Prachařová Jitka Ph.D.

Molekulární biofyzika je hraniční vědní disciplínou mezi strukturní a molekulární biologií a fyzikou. Tento interdisciplinární obor se v posledních 

letech velmi dynamicky rozvíjí a poskytuje nová témata pro základní i aplikovaný výzkum. Mezi hlavní zaměření základního výzkumu na Katedře 

biofyziky PřF UP v Olomouci patří zejména studium mechanismu biologického účinku metalofarmak, lidského hlasu, fyzikální podstaty 

metabolických procesů souvisejících s tvorbou reaktivních sloučenin kyslíku v rostlinných i živočišných buňkách a stresů rostlin. Laboratorní 

práce studentů na jmenované katedře, zejména pak v případě postgraduálního studia, je tedy obvykle zaměřena na jedno z uvedených témat. V 

rámci předkládaného projektu budou řešeny následující dílčí úkoly: a) testování vlivu nových kovových komplexů na nádorové buňky a 

interakce těchto látek s DNA a proteiny, b) studium role reaktivních forem kyslíku v živých systémech, c) testování mechanismu působení látek 

s antisenescenční aktivitou odvozených od cytokininů, d) studium spekter absorpčního a rozptylového koeficientu listů rostlin. Díky tomuto 

projektu dojde k podpoření výzkumných aktivit studentů a zapojení těchto mladých vědců do řešení projektů základního výzkumu na Katedře 

biofyziky pod dohledem zkušených školitelů. Úspěšné řešení projektu bude zaručeno také díky spolupráci s odborníky ze zahraničních pracovišť.

Molecular biophysics is a scientific discipline at the edge of structural and molecular biology and physics. This interdisciplinary field is 

developing very dynamically during last years and provides new topics for basic and applied research. The research at the Department of 

Biophysics, Palacky University in Olomouc is performed in parallel in the following domains; studies on the mechanism of biological action of 

new antitumor metallodrugs, human voice, physical bases of metabolic processes related to the generation of reactive oxygen species in plant 

and animal cells and plant stress. The laboratory activities of students in this department, especially within PhD study, are aimed at one of the 

above mentioned topics. The major objectives of this project are focused on the following areas: a) testing the influence of new metallodrugs 

on the cancer cells and research on interactions of DNA and proteins with these agents, b) studies of the role of reactive oxygen species in 

living systems, c) testing the biological activity of compounds based on cytokinins with anti-senescence activity, d) study of the spectra of 

absorption and scattering coefficient in plant leaves. The proposed project will support the student scientific activities and will enable young 

scientists to work on the current issues of the basic research under the leadership of qualified mentors at the Department of Biophysics. The 

success of this project is also guaranteed by the collaboration with colleagues from renowned international institutions.

58.   IGA_PF_2017_004 Úprava vztahů v území Mgr. Lajčíková Anna

Projekt se zabývá úpravou vztahů v území. Jeho předmětem je předkupní právo a náhrady za změnu v území upravené v §§ 101 a 102 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cílem projektu je poskytnout odpovědi 

na stanovené výzkumné otázky za pomoci analýzy obou zmíněných institutů veřejného stavebního práva a tím prohloubit současný stav 

poznání. V případě jejich některých problematických aspektů chtějí řešitelé navrhnout možná řešení.

The project deals with the regulation of relations in the area. Its object is right of first refusal and compensations for the change in the area 

regulated by Paragraphs 101 and 102 of the Law No 183/2006 on town planning and building regulations (building act), as subsequently 

amended. The aim of the project is to give answers to defined research questions with the help of analysis of both mentioned institutes of 

public construction law and thereby deepen the current state of knowledge. In case of questionable aspects of surveyed institutes want 

resolvers to suggest possible solutions.

59.   IGA_FF_2017_015 Integrovaný sociálně vědní výzkum - KSA 2017 Prof. PhDr. Lužný Dušan Dr.

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.

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 well-reputable and respected academic 

journals. Furthermore also a presentation of research results on abroad conferences and engaging of students into research.



60.   IGA_PdF_2017_007

Netradiční výuková prostředí pro rozvoj logického 

myšlení žáků Mgr. Brtvová Nikola

Anotace Projekt se zabývá netradičními metodami pro rozvoj logického myšlení žáků. Právě schopnost samostatně logicky uvažovat totiž hraje 

klíčovou roli při osvojení velkého množství nového (ne nutně jen matematického) učiva, jemuž jsou žáci základních škol mnohdy vystaveni. 

Pozornost je věnována zejména úlohám typu zebra a sudoku, které přestavuje populární variantu latinských čtverců. U obou těchto typů úloh je 

možná úprava jejich obtížnosti a lze s nimi tedy pracovat i v tzv. gradované podobě. Principem gradovaných úloh je, že jsou úlohy žákům 

předkládány postupně dle jejich schopností. Pokud žák úlohy své kategorie úspěšně zvládne, postupuje do kategorie vyšší, pokud ne, zůstává v 

kategorii stávající, případně klesá do nižší. Gradovaný způsob prezentace úloh je vhodný zejména proto, že podporuje diferencovaný přístup 

učitele k žákům s ohledem na jejich individuální znalosti, schopnosti a dovednosti. Předložení úlohy, která je pro žáka příliš složitá může snadno 

vést k jeho demotivaci, podobně jako předložení úlohy příliš snadné. Gradovaný přístup tedy zvyšuje motivovanost žáků, kdy jim jednak 

umožňuje být úspěšný v rámci své kategorie a jednak předkládá cíl v podobě postupu do kategorie vyšší, navíc lze říct, že podporuje soutěživost 

mezi žáky. V rámci projektu tedy zmapujeme úlohy rozvíjející logické myšlení žáků v různých úrovních obtížnosti a následně sestavíme soubor 

gradovaných úloh, které budou moci absolventi učitelských oborů použít ve své edukační praxi. Druhým významným aspektem úspěšného 

zapojení logických úloh do běžné edukační praxe je postoj pedagogických pracovníků k těmto úlohám. Součástí výzkumného záměru je tedy 

průzkum mezi našimi studenty, zaměřující se na jejich názory na možnosti začlenění logických úloh do výuky (matematiky), a to jak v jejich 

základní, tak i gradované podobě. Studentům bude navíc k rozboru a následné evaluaci předložen sestavený soubor úloh rozvíjejících logické 

myšlení žáků. V současné době se intenzivně rozvíjí metodika analýzy dat relativní povahy, pro něž se ustálil název kompoziční data. Ačkoliv se 

jedná o čistě statistické odvětví, jeho přesah lze pozorovat právě i v problematice logických úloh. Na vyplněnou sudoku tabulku lze totiž, díky 

jejím pevným řádkovým a sloupcovým geometrickým průměrům, nahlížet jako na speciální případ tzv. kompoziční tabulky. Jelikož relativní 

povaha kompozičních dat (spíše než absolutní hodnoty složek nás zajímají poměry mezi nimi) znemožňuje přímé použití analytických metod, je 

potřeba data nejprve vyjádřit v ortonormálních souřadnicích. Právě s využitím vhodné transformace budeme studovat vlastnosti vyplněných 

sudoku tabulek, kdy se zaměříme zejména na možnost tvorby různých variant (zadání) tabulek pomocí rotace určitého standardního 

souřadnicového systému. Mimo teorii kompozičních dat má tato analýza význam také pro oblast latinských čtverců, s nimiž se naši studenti 

setkávají v rámci svého studia.

Our project deals with the unconventional methods for the pupils logic development. The ability of the independent logical thinking is one of 

the key skills necessary for the adoption of a big amount of information. We mainly focus on the problems of the type zebra and sudoku. On the 

other hand, sudoku represents a popular example of the Latin squares. Since it is possible to change the difficulty of both types of problems, 

zebras as well as sudoku can be used in so called graded form. The main principle of the graded problems is that pupils deal with the problems 

by degrees according to their abilities. The student successful in his category gets problem from the higher one. On the contrary, in the case of 

failure the student stays in the current cathegory or gets a problem from the lower one. The main advantage of the graded methods compared 

to the standard ones is that they allow an individual approach to pupils according to their knowledge, abilities and skills. We will analyze the 

available problems for the pupils logic development on several difficulty levels, and, consequently, we prepare a set of graded problems. This 

set will be available for our graduates, who can use it immediately in their educational practise. The second part of the project consists of the 

survey of the teachers opinion on the logical problems in the basic and graded form and their implementation in the lessons of mathematics. 

The survey focuses on the students of the mathematical fields. Consequently, these students will also analyse and evaluate the proposed set of 

graded logical problems. The last part of the project deals with the data of the relative nature, so called compositional data. Even though it is 

mainly statistical topic, it is also closely connected to the logical problems. The solved sudoku table has constant geometrical marginals and 

thus it represents a special case of the compositional table, specifically, the purely interaction table. Due to the relative nature of the 

compositional data (the main information is formed by ratios between parts instead by its absolute values), it is not appropriate to apply the 

standard methods on raw data. Data are usually expressed in orthonormal coordinates prior to the analysis. The main aim of this part of the 

project is to study properties of the Sudoku tables from the compositional perspective. Specifically, the goal is to find an appropriate 

coordinate representation and, consequently, to analyze the relationship between different configurations of the Sudoku table.

61.   IGA_PF_2017_005

Některé aspekty ochrany zahraničních investic v 

době ozbrojeného konfliktu Mgr. Stejskal Petr

V dnešním ekonomicky propojeném světě jsou přeshraniční investice fenoménem majícím nesmírný význam pro ekonomiku států, které je na 

své území nechávají plynout například v podobě kapitálu či infrastruktury. Nicméně zásadní potřebou a motivací investora je to, aby jeho 

investice byla v cizím státě zabezpečena. Jednou ze situací závažně ohrožujících osud zahraniční investice je ozbrojený konflikt odehrávající se 

na území hostitelského státu. Ozbrojené konflikty nejsou bohužel ani v dnešní době ničím zcela výjimečným.

In today´s economically interconnected world, foreign investments are considered as a phenomenom of significant importance for economic 

systems of States. A State accepts foreign investments to its territory for example in the form of monetary capital or infrastructure. However, 

the guarantee of the security of the investment in the host State is an essential need and motivation for foreign investors. One of the events 

gravely threatening the fate of foreign investments is an occurence of armed conflict in the territory of the host State. Unfortunately, armed 

conflicts are not something exceptional even in these days.

62.   IGA_PdF_2017_008 Výzkum inkluze u osob se speciálními potřebami Mgr. Růžička Michal Ph.D.

Aktuální pohled na společnost představuje právo všech osob na plnou účast na životě v ní. Fenomén inkluze je chápán jako uspořádání běžných 

podmínek takovým způsobem, aby se v nich mohla nabídnout adekvátní prostor všem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, na druh jejich 

speciálních potřeb, bez rozdílu ve výkonech jednotlivců v učení, atd. Důraz je kladen na kvalitu edukace, poradenství a další podpory a důležitý 

je zde rovněž prospěch pro obě strany, tedy jak pro jedince se specifickými potřebami, tak pro intaktní společnost, či pedagogické a další 

pracovníky. Cílem projektu je prozkoumat jakým způsobem se pracovníci, kteří se ve svém profesním životě setkávají s lidmi se speciálními 

potřebami, vyrovnávají se svým úkolem. Pomocí kvalitativních a kvantitativních metod budeme sledovat jednotlivé aspekty inkluze. Vybrané 

cílové skupiny reprezentují různé oblasti společenského života. Jedná se o výzkum u pracovníků z prostředí škol, sociálních služeb i 

zdravotnických zařízeních. Zjištěné výsledky budou prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích a souborně vydány v odborné 

monografii.

The right for all persons is the current view of the society, including to participate fully in the life. The phenomenon of inclusion is seen as an 

arrangement of normal conditions in such a way that they could serve to offer adequate space for all regardless of their individual differences 

and special needs. The emphasis is on the quality of education, counseling and other support. The important benefit of inclusion phenomenon 

is for persons with special needs, theirs teachers and also all intact society. The aim of the project is to investigate how workers which are 

working in professional lives with special needs people cope with this task. Different aspects of inclusion are going to be monitor by using 

qualitative and quantitative methods. Selected target groups from different areas of social life are represented by school teachers, social 

service workers and health care staff. The results are going to be presented at national and international conferences and comprehensively 

published in the scientific monograph.

63.   IGA_LF_2017_019

Význam stanovení hladiny onkomarkeru 

neopterinu a IL-6 ve slině a krevním séru u 

pacientů s orofaryngeálním karcinomem. MDDr. Blažková Lenka

Orofaryngeální karcinomy (OFK) patří mezi 10 malignit s nejčastějším výskytem. Celosvětově přibývá každoročně přibližně 500 000 nových 

případů onemocnění. U prognózy onemocnění je rozhodující časná detekce jak primárního tumoru, tak případné recidivy onemocnění, k čemuž 

by nám mohlo dopomoci stanovení hladiny biomarkerů neopterinu a IL-6 ze sliny a krevního séra. U pacientů s prekancerózou nebo s 

verifikovaným maligním tumorem bude odebráno cca 5ml sliny a krve k detekci těchto biomarkerů a budou porovnány s výsledkem jejich 

hladin za 8-12 týdnů po onkochirurgickém výkonu a zhojení ran. Zároveň bude přihlédnuto k celkovému orálnímu zdraví a komorbiditám 

pacienta, které by mohly hladinu těchto markerů ovlinit.

Oropharyngeal carcinomas (OPC) belong amongst 10 most common cancers and around 15% of all malignancies with 500,000 new cases 

annually worldwide. The importace of early detection of primary tumor is crucial as well as for diagnosis of reccurence. For this purpose could 

serve well the isolation of biomarkers Neopterin and IL-6 from saliva and blood. Around 5ml saliva will be collected before and after surgical 

removal of tumor, following complete wound healing. Simultaneously, venous blood will be withdrawn, centrifuged and plasma obtained. 

Neopterin and IL-6 levels will then be determined by ELISA method. Project aim is to facilitate diagnosis and follow up of OPC and determine 

correlation between the biomarkers .

64.   IGA_PrF_2017_018

Komplexy přechodných kovů pro materiálový a 

medicínský výzkum Prof. RNDr. Trávníček Zdeněk Ph.D.

Projekt je zaměřen na syntézu, obecnou fyzikálně-chemickou charakterizaci nových koordinačních sloučenin vybraných přechodných kovů a 

studium jejich struktury, biologické aktivity nebo magnetických vlastností. Budou studovány komplexy obsahující prvky triády železa, ruthenia, 

tantalu a vybraných lantanoidů. Strukturní a statické a dynamické magnetické vlastnosti sloučenin s očekávanými zajímavými magnetickými 

vlastnostmi budou podrobně studovány experimentálně (SQUID, PPMS) i teoreticky (DFT výpočty). Cílem bude připravit sloučeniny vykazující 

křížení spinových stavů nebo projevující vlastnosti jednomolekulových magnetů. Biologicky zajímavé komplexy ruthenia a tantalu budou 

podrobeny in vitro screeningu protinádorové aktivity. Studium bude provedeno na vybraných lidských nádorových buněčných liniích a z 

důvodu posouzení toxicity připravených látek také na zdravých lidských buňkách. Budou činěny snahy o objasnění mechanismu účinku těchto 

sloučenin a bude studován jejich vliv na buněčný cyklus nádorových i nenádorových buněčných linií. Projekt je také zaměřen na přípravu 

hybridních železo-obsahujících nanočásticových systémů funkcionalizovaných protinádorově aktivním komplexem, jakožto systémů 

využitelných pro cílený transport léčiv. Výsledky získané v rámci řešení projektu budou využity studenty-spoluřešiteli v jejich závěrečných 

absolventských pracích, budou prezentovány na vědeckých konferencích, a budou také publikovány v mezinárodních impaktovaných 

časopisech, případně budou patentově chráněny.

The project is focused on the synthesis, general physico-chemical characterization of new coordination compounds of selected transition 

metals and the study of their structure, biological activity or magnetic properties. The complexes of the iron triad, ruthenium, tantalum and 

selected lanthanides will be studied. Structural, and static and dynamic magnetic features of the complexes with anticipated interesting 

magnetic properties will be thoroughly studied both experimentally (SQUID, PPMS) and theoretically (DFT calculations). The aim of the study is 

to prepare compounds revealing features of single-molecule magnets or spin crossover. The biologically interesting complexes of Ru and Ta 

will be screened for their in vitro anticancer activity against a panel of human cancer cell lines as well as for toxicity against healthy cell lines. 

Efforts to elucidate the impact of the complexes on cell cycle of cancer and healthy cell lines will be also made. Further, the project is also 

focused on the synthesis of hybrid iron-oxide based nanoparticle systems functionalized by an anticancer active complex as the systems 

showing possible utilization in targeted drug delivery. The results obtained during the project will be used by students in their master or 

doctoral theses, will be presented at scientific conferences and published in international and highly-impacted scientific journals, and 

alternatively will be patent protected.

65.   IGA_LF_2017_020

Přínos vyšetření optickou koherentní tomografií a 

zrakovými evokovanými potenciály u 

retrobulbární neuritidy v rámci klinicky 

izolovaného syndromu MUDr. Svrčinová 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), oftalmologické 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, a posoudme 

eventuální pozitivní korelaci změny tloušťky RNFL a latenci vlny P100. Výsledky OCT a VEP budou dále srovnány s klinickým vyšetřením 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.očet znaků 4000

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease characterized by the central nervous system inflammation leading to demyelination 

and subsequent axonal loss. The signs and symptoms of MS are very diverse; optic neuritis is the first presentation of MS in 15-20% patients. 

The diagnosis is based on the clinical signs and paraclinical findings, including magnetic resonance imaging (MRI), cerebrospinal fluid analysis, 

visual evoked potentials (VEP), ophthalmologic examination, and optic coherence tomography (OCT). In the VEP, a delay in the P100 is a typical 

finding in MS, whereas the OCT is used to measure the peripapillary retinal nerve fibre layer (RNFL) thickness. In this study, patients with optic 

neuritis as their first presentation of MS will be included. The main goal of this study is to assess the recovery of the structural and functional 

optic nerve damage using the OCT and the VEP, respectively, and to evaluate the correlation between these findings. The OCT and VEP findings 

will be also correlated with the clinical neurological examination and evaluation of high contrast visual acuity using the ETDRS optotypes and 

low contrast visual acuity and contrast sensitivity using Sloan optotypes at contrast levels 2.5% and 1.25%. The degree of neurological 

disability will be rated using Kurtzke EDSS scale. The collected data will be used to assess the damage recovery and residual impairment after 

optic neuritis, and evaluate whether the inexpensive VEP and OCT can be used to monitor the disease course.očet znaků 4000



66.   IGA_FF_2017_017

SPOLEČNOST V HISTORICKÉM VÝVOJI OD 

STŘEDOVĚKU PO MODERNÍ VĚK III. Doc. Mgr.

Prchal 

Pavlíčková Radmila Ph.D.

Projekt vychází z dlouhodobého výzkumného zaměření jednotlivých sekcí Katedry historie (výzkum dějin středověku, raného novověku, 19. a 

20. století, archeologie), existujících výzkumných center (Centrum konfesní kultury, urbánních dějin, regionálních dějin, exilu aj.) a 

realizovaných grantových projektů na KHI (výzkum exilu, konfesní kultury atd.). Projekt představuje společné úsilí 19 studentů doktorského 

studijního programu a 7 výborných magisterských studentů KHI, kdy jeho dílčí témata korespondují s jejich připravovanými dizertačními a 

magisterskými diplomovými pracemi. Celý jednoletý projekt zahrnuje 26 dílčích témat. Řadu z nich spojuje zájem o náboženské dějiny a výzkum 

konfesní situace, dějiny správního a ekonomického systému, kulturně historická témata a historiografii. Novější dějiny jsou pak zastoupené 

tématy s politickou a nacionální problematikou. Projekt je přirozeně tematicky velmi rozsáhlý, s tím souvisí také metodologická různorodost při 

zpracování dílčích částí. Využity budou mnohé přístupy, jimiž v současnosti historiografie disponuje, vč. interdisciplinárních. 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, některá i na výzkumu v terénu. Tomu odpovídá struktura 

rozpočtu: ústředními položkami jsou domácí a zahraniční cestovné, stipendia související s realizací výzkumu a přípravou výstupů, dále knihovní 

služby, náklady spojené s reprografickými službami při digitalizaci pramenů a kopírování odborné, zejm. zahraniční literatury. Výstupem 

projektu bude publikování 28 odborných studií v recenzovaných časopisech a časopisech v databázi ERIH a SCOPUS, 1 monografie a obhájení 

příslušných diplomových a dizertačních prací. Řada členek a členů týmu 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. 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. Celý projekt zaštiťuje doc. Radmila Prchal Pavlíčková.

The project is based on the long-term research interests of individual sections of the Department of History (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). The project represents a joint effort of 19 postgraduates and 

7 excellent graduate students of the Department of History whose 26 subtopics correspond with their upcoming dissertations and master's 

diploma theses. The one-year long project covers 26 constituent themes. Several of these are connected by interest in church history and 

research of religious situation, history of administration and economic situation. Themes connected with cultural history and historiography 

are also included. The newest history is represented by projects dealing with political and national issues. 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. The 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 subtopics are based on extensive research of textual, visual and material primary sources in domestic and foreign 

archives and libraries. 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 

26 studies published in the peer-reviewed journals and journals listed in the database ERIH and SCOPUS, 1 monography and finalization of 

diploma and dissertation theses. Most of the project collaborators already proved their research capabilities in the past. They succeeded in 

receiving the research grant, in active participation on conferences, and many of them successfully published in peer-reviewed journals, as 

shown in the attached CVs. Thus, it may be supposed that they will fulfil their obligations. The research team is numerous, however it fully 

corresponds to the position of the doctoral studies and to the state of the research activities at the History department. The head of the project 

team is associate professor Radmila Prchal Pavlíčková.

67.   IGA_PdF_2017_010

Výzkum možností využití sociálních sítí ve 

vzdělávání v závislosti na míře intencionality k 

učení(se) u různých věkových skupin Mgr. Budínová Vendula

Informační a komunikační technologie dnes ovlivňují podstatnou část lidské činnosti, tedy i oblast vzdělávání a sebevzdělávání. Dnešní život, 

označovaný též jako život v informační společnosti, tak klade stále nové požadavky a nároky jak na technologie samotné, tak na jejich uživatele. 

Během 100 let se tak nezměnila jenom společnost, ale významné změny proběhly i na poli vzdělávání. Tyto změny se odrazily zejména v rozvoji 

teorií učení(se), které postupně vymezovaly základní přístupy a filozofii způsobů realizace vzdělávání. Je pochopitelné, že s rozvojem 

technologií, postupně teorie učení(se) na tyto změny reflektovaly, a nejprve tyto technologie připouštěly (např. programované učení 

vycházející z behavioristické teorie učení), až po teorie učení(se), které jsou na využití informačních a komunikačních technologiích přímo 

postaveny (např. koncept teorie konektivismu). Tyto „nové“ teorie učení(se) vymezují také základní souvislosti mezi fungováním procesu 

konstrukce poznatků, kdy je tento podporován moderními informačními technologiemi, a mezi mechanismy vlivu těchto technologií na vlastní 

proces učení(se). Z tohoto předpokladu vychází i teorie konektivismu (anglicky connectivism), jakožto „teorie vzdělávání v digitálním věku“ 

(např.: Siemens, 2005; Downes, 2012, Klement, 2016), která vychází a zároveň doplňuje konstruktivismus a snaží odrážet specifika informační 

společnosti ve způsobech vzdělávání. Základem je představa, že myšlení je možné popsat pomocí sítě. Konektivismus posuzuje učení převážně 

jako proces, jehož hlavní podstata je zaměřena na propojování různých informačních zdrojů. Zároveň i propojování lidí, kteří sdílejí znalosti a 

komunikují prostřednictvím sítí v reálném čase. Jednu část z této sítě tvoří sociální sítě. Zde se však nabízí mnoho otázek, které mohou osvětlit 

nejen vlastní vyžívání sociálních sítí z pohledu intencionálního (formálního i neformálního) vzdělávání, míry jeho záměrnosti, negativ či pozitiv 

spojených s tímto využíváním ve vzdělávání, ale také napomoci určit, do jaké míry mohou sociální sítě ovlivňovat vlastní koncept teorie 

konektivismu.

Information and communication technology today affect a substantial part of human activities, thus the area of education and self-education. 

Today's life, also known as life in the information society puts new demands and expectations for both the technology itself and its users. 

During the 100 years so has not changed just the company, but significant changes have also taken place in the field of education. These 

changes were reflected in particular in the development of theories of learning(with), which gradually define the basic approaches and 

philosophy of the ways of realization of the education. It is understandable that with the development of technology, gradually learning 

theory(is) on these changes reflect, first, these technologies allow the consideration of (e.g., programmed learning based on behavioural 

learning theory), learning theory(is) that are on the use of information and communication technologies directly built (e.g. the concept of 

theory connectivism). These "new" theories of learning(will) define also the basic relation between the functioning of the process construction 

of knowledge is supported by modern information technologies, and among the mechanisms of influence of these technologies on their own 

learning process. This assumption is based on the theory of connectivism, as "the theory of education in the digital age" (e.g.: Siemens, 2005; 

Downes, 2012, Klement, 2016), which is based on and complements constructivism and trying to reflect the specifics of the information society 

in the ways of education. The basis is the idea that thinking can be described using the network. Connectivism assesses learning mainly as a 

process, whose main the gist of it is focused on linking various information sources. At the same time and connecting people who share 

knowledge and communicate through networks in real time. One part of this network forms a social network. Here, however, offers many 

questions, which can illuminate the not only their own utilisation of social networks from the perspective of intencional (formal and non-

formal) education, the degree of his intentionality, negative, or positives associated with this use in education, but also help identify to what 

extent can social networks influence your own concept of theory connectivism.

68.   IGA_LF_2017_021

Studium buněčné signalizace ve vztahu k nemoci 

IV Ing. Überall Ivo Ph.D.

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.

69.   IGA_PrF_2017_019 Matematické modely RNDr. Vodák Rostislav Ph.D.

Výzkum v oblastech, které projekt zahrnuje, bude zaměřen na následující témata: Fuzzy metody vícekriteriálního rozhodování a rozhodování v 

podmínkách rizika. Speciální pozornost bude věnována fuzzifikaci rozhodovací matice pro případ podkladového fuzzy rozdělení 

pravděpodobnosti. Matematická statistika. Speciální pozornost bude věnována lineárním regresním modelům se složitou strukturou a analýze 

kompozičních dat. Matematická analýza. Speciální pozornost bude věnována analýze proudění tekutin v porézním prostředí a s tím 

souvisejících diskrétních systémů.

Research areas covered by the project comprise mainly the topics: Fuzzy methods of multiple criteria decision making and a decision making 

under risk. Special attention will be paid to fuzzy extension of a decision matrix tool. Mathematical Statistics. In the area linear regression 

models with complicated structure and compositional data will be mainly studied and analyzed. Mathematical analysis. The area will mainly 

cover analysis of flow of fluids in porous media and related discrete systems.

70.   IGA_PrF_2017_020 Matricový efekt a mez detekce Doc. RNDr. Barták Petr Ph.D.

Projekt “Matricový efekt a mez detekce” se zabývá analytickým výzkumem a vývojem analytických metod a postupů zaměřených na 

potlačování vlivu matricových efektů a snižování mezí detekce při analýze vzorků se složitými matricemi. Projekt je koncipován jako modulární, 

jednotlivé tematické moduly pokrývají prakticky všechny základní oblasti moderní analytické chemie. Výzkumné aktivity budou realizovány v 

rámci 10 dílčích tematických oblastí: (1) (MA)LDI-MS/MS s využitím iontové mobility a hmotnostně spektrometrického zobrazování pro 

studium osemení luštěnin, (2) Studium elektrochemických přeměn a interakcí s fosfolipidy, (3) Úprava vzorku pro zvýšení citlivosti v plynové 

chromatografii, (4) Spojené techniky v atomové spektrometrii, (5) Spojení kapilární elektroforézy v nevodných elektrolytech s hmotnostní 

spektrometrií pro toxikologickou a klinickou analýzu, (6) Nové přístupy v analýze biologicky aktivních látek kapilární elektroforézou, (7) 

Elektrody z uhlíkového vlákna modifikované elektroforetickou deposicí kovových nanočástic pro citlivou detekci sacharidů, (8) Ambientní 

ionizační techniky pro hmotnostní spektrometrii: výzkum vzniku a transmise iontů v plynné fázi, (9) UHPLC/MS pro citlivou analýzu biologicky 

aktivních látek, (10) Rychlá chromatografická separace pro eliminaci matričního efektu a separaci izomerů.

Project “Matrix effect and detection limit” is concerned with analytical research and development of analytical methods and protocols aimed 

at suppression of matrix effects and improvement of detection limits at analysis of samples with complicated matrix. The project is designed as 

modular, particular thematic modules cover virtually all fundamental branches of modern analytical chemistry. Research activities will be 

realized within the framework of 10 topical modules: (1) (MA)LDI-MS/MS with ion mobility and mass spectrometry imaging for investigation of 

legumes seed coats, (2) Investigation of electrochemical transformations and interactions with phospholipids, (3) Sample preparation for 

sensitivity improvement in gas chromatography, (4) Hyphenated techniques in atomic spectrometry, (5) Coupling of capillary electrophoresis 

in non-aqueous solvents with mass spectrometry for toxicological and clinical analysis, (6) Novel approaches in analysis of active substances by 

capillary electrophoresis, (7) Carbon fiber electrodes modified by electrophoretic deposition of metal nanoparticles for sensitive detection of 

saccharides, (8) Ambient ionization techniques in mass spectrometry: formation and transmission of ions in gaseous phase, (9) UHPLC/MS for 

sensitive analysis of biologically active compounds, (10) Fast chromatographic separation for matrix effect elimination and separation of 

isomers.

71.   IGA_FF_2017_018 Vnímaní Asie skrze její kulturní artefakty Mgr. Kučera Ondřej

Projekt přinese nové poznatky, jež přispějí k lepšímu pochopení reprezentace asijské kultury v evropském prostředí a zejména přispějí k 

pochopení vnímání rozličných kulturních artefaktů a vnímání jejich recepce v cílovém (evropském) prostředí. Obecné principy sémiózy, tj. 

přidělování, sdělování a chápání významu kulturně-specifických znaků budou podrobeny srovnávacímu testu. Projekt zpřístupní zkoumané 

oblasti širší akademické obci i veřejnosti.

The proposed project is designed to encompass research interests of several faculty members and students of the Department of Asian Studies. 

The aim of this project is to contribute to a better understanding of East-Asian societies from the point of view of the artefacts (films, visual 

representations, cultural crops and its morphology) that represent such cultures and how are they received in the target (European) 

semiosphere. Discussion about attaching and deciphering crosscultural meaning will be part of the project.



72.   IGA_FF_2017_019

Technika omezené zevní stimulace (REST) - 

katamnestická studie. Mgr. Kupka Martin Ph.D.

V tomto výzkumu bychom rádi navázali na předešlé počiny realizované v letech 2011 až 2016, ve kterých jsme se zajímali o techniku omezené 

zevní stimulace z hlediska historického, možného terapeutického potenciálu a přínosu pro osobní rozvoj a sebepoznání. Naše předešlé výzkumy 

měly za cíl posoudit motivaci probandů k podstoupení této procedury, dále jsme mapovaly dynamiku jejich prožitku a potencionální zisky, o 

kterých pokusné osoby referovaly posléze s krátkým časovým odstupem (hodiny až dny po ukončení procedury). Jednotlivé výpovědi nás vedly 

k definování následujících obecných kategorií možných zisků: sebepoznání a vztah k sobě (mé silné a slabé stránky; životní úspěchy a 

neúspěchy; současné životní směřování), vztahová rekapitulace (reflexe minulých i současných vztahů k důležitým osobám), hodnotová 

restrukturalizace a hodnotové zakotvení (co je v mém životě nyní důležité; které úkoly mne konkrétně oslovují; o jaké cíle chci usilovat), 

pozornost k právě přítomnému (nasměrování pozornosti k intrapsychickým dějům, plné smyslové napojení na přítomný okamžik). Na základě 

výše uvedeného jsme se rozhodli definovat následující cíle a ty prozkoumat v návazné studii kvantitativního charakteru. Zajímalo nás 

konkrétně, zda celkový kontext působení omezené zevní stimulace má vliv na prožívanou životní smysluplnost, všímavost a sebehodnocení. 

Dodatečně nás rovněž zajímalo ověření předpokladu, zda při vystavení se omezené zevní stimulaci dochází k psychopatologické indukci. Na 

základě dosažených výsledků jsme konstatovali, že u měřených proměnných došlo ke statisticky významným změnám hodnot před a po 

týdenním pobytu v prostředí omezené zevní stimulace. Lze tedy vyslovit předpoklad, že celkový rámec působení techniky omezené zevní 

stimulace v týdenní časové dotaci měl u sledovaných osob pozitivní vliv na prožívání životní smysluplnosti, na všímavost a sebehodnocení. 

Rovněž můžeme konstatovat, že celkový kontext působení této procedury nevedl k psychopatologické indukci. Vzhledem k pohlaví či vzdělání 

nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly. Blíže o těchto zjištěních pojednává naše monografie: Terapeutické a osobní růstové 

možnosti techniky omezené zevní stimulace (Kupka, Malůš, Kavková, Němčík, 2014). V návazném kroku nám přijde logické zjistit v rámci 

katamnestického šetření, zda pozitivní vliv techniky omezené zevní stimulace přetrvává i s větším časovým odstupem v rozmezí 1 roku až 3 let 

od zkušenosti jednotlivých účastníků. Rádi bychom posoudili, zda účastníci předešlých experimentů na základě vlastní zkušenosti s prostředím 

omezené zevní stimulace dospěli k některým životním rozhodnutím a do jaké míry díky nim změnili vlastní život. Bezprostředně po zkušenosti s 

prostředím omezené zevní stimulace většina probandů cítila potřebu něco ve svém životě změnit, něco začít dělat jinak. Řada probandů 

dospěla k určitému rozhodnutí, které pro ně vykrystalizovalo během pobytu v prostředí omezené zevní stimulace. Nás tedy zajímá, zda 

účastníci předchozích studií svůj život díky této zkušenosti změnili a samozřejmě chceme posoudit, o jaké změny šlo? Celkově bude rovněž 

přínosné hovořit s účastníky předchozích studií s větším časovým odstupem a zrekapitulovat, co pro ně zkušenost s prostředím omezené zevní 

stimulace znamená nyní. Dle našeho názoru lze očekávat střízlivější i kritické posouzení, které se bezprostředně po návratu do každodenního 

života nedostaví. Design výzkumu volíme kvalitativní (s užitím doplňkové kvantitativní metody MMPI 2). Z předchozích počinů jsme získali 

písemný souhlas ke kontaktování od 60 osob, které prošly působením omezené zevní stimulace u dvou rozdílných poskytovatelů. Metodou 

sběru dat bude podrobný polostrukturovaný rozhovor, který podrobíme analýze s ohledem na charakter výzkumných otázek.

In this research, we would like to build on previous achievements realized in the years 2011 to 2016, in which we were interested about 

restricted environmental stimulation technique (REST): historical perspective, therapeutic potential and contribution to personal development 

and self-discovery. Our previous research aimed to assess subjects motivation to undergo this procedure, we further explored the dynamics of 

their experience and potential profits on which test subjects reported afterwards with a short interval of time (hours to days after the end of 

the procedure). Individual statements led us to define these broad categories of potential benefits: self-knowledge (my strengths and 

weaknesses, life successes and failures; contemporary life orientation), relational recapitulation (reflection of past and present relations to 

important persons), value of restructuring and worth background, mindfulness (directing attention to intrapsychic phenomena, full of sensory 

connection to the present moment). Based on the above, we have decided to define the following goals and the follow-up study to investigate 

the quantitative nature. We wondered in particular whether the overall context of REST has an impact on the experience of meaningfulness of 

life, mindfulness and self-esteem. Additionally, we also wonder verify the assumption that when exposed to REST, will by formed 

psychopathological induction. Based on the results we observed that among the variables measured showed statistically significant changes in 

values before and after a one-week stay in REST. It can therefore express assumption that the overall framework of action REST in weekly 

lessons were observed among persons positive impact on the life experience of meaningfulness, on mindfulness and self-esteem. Also, we 

noted that the overall context of the action of this procedure did not lead to psychopathological induction. Due to gender or education they 

found no statistically significant differences. For details on these findings discussed our monograph: Therapeutic and personal growth 

possibilities of restricted environmental stimulation technique - REST (Kupka, Malus, Kavková, Němčík, 2014). In a related step, we come to 

know the logical framework katamnestic investigation, whether positive impact of REST persist even longer delay ranging from 1 year to 3 

years of experience of the participants. We would assess whether the participants of previous experiments based on their own experiences 

with the REST reached a certain life decisions, and to what extent thanks to them have changed their lives. Immediately after the experience 

with the REST, most probands felt the need for something to change in your life, something to start doing differently. Number of subjects 

reached a decision, which they crystallized staying in an environment of limited external stimulation. We therefore wonder whether the 

participants of previous studies, their lives have changed because of this experience and of course we want to assess what these changes go? 

Overall, it will also be beneficial to talk with the participants of previous studies with a considerable delay and sum up what for them to 

experience of REST is now. In our opinion, we can expect a more sober and critical assessment that immediately after returning to everyday life 

fails. We choose a qualitative research design (the use of quantitative method MMPI 2). From previous achievements we have obtained 

written consent to be contacted by 60 people who have undergone treatment with REST in two different providers. Method of data collection 

will be in-depth semi-structured interviews, which are subjected to analysis with regard to the character of research questions.

73.   IGA_FTK_2017_004

Objektivně měřené sedavé chování u starších žen 

v kontextu somatických ukazatelů a kvality života Mgr. Hodonská Jana

Seniorská populace patří k nejméně pohybově aktivním skupinám, přičemž v období menopauzy u žen významně narůstá riziko obezity. Obezita 

může být ve vyšším věku významnou bariérou pro zapojení do pravidelné pohybové aktivity a je spojována i s dalšími komorbiditami. Působí 

změny pohybových stereotypů a strukturální změny chodidla. Změny v pohybovém chování a snížení subjektivně vnímané kvality života mohou 

přispívat k sedavému životnímu stylu. Ve střední Evropě stále chybí studie, které by za pomocí objektivních metod zkoumaly sedavé chování u 

seniorské populace včetně jeho hlavních zdravotních korelátů. Jeho studiu se na Fakultě tělesné kultury doposud nikdo nevěnoval, přestože jde 

ve světovém měřítku o velmi aktuální téma. Z výše uvedeného důvodu bude hlavním cílem projektu navázat na již započaté měření starších žen 

a pokračovat ve studiu vztahů mezi objektivně posouzeným sedavým chováním, kvalitou života a somatickými charakteristikami. Řešení 

projektu je postaveno na hlubším pochopení struktury sedavého chování. Projekt má mezinárodní charakter, neboť nábor účastnic bude 

realizován v České republice a Polsku. Přínosem projektu bude objektivní pohled na problematiku sedavého chování u seniorské populace v 

kontextu kvality života a somatických ukazatelů. Tyto informace se mohou stát cenným podkladem pro tvorbu pohybových intervencí u této 

populační skupiny.

Seniors are one of the least physically active groups of population. Moreover, risk of obesity substantially increases in women during 

menopause. In older age, obesity might represent a significant barrier to involvement in regular physical activities and it is associated with 

other comorbidities too. It is responsible for changes in movement stereotypes and foot structure. Changes in physical behaviour and 

decreased subjective quality of life may contribute to sedentary lifestyle. In Central Europe, there is a lack of studies that would assess 

sedentary behaviour, including its main health-related correlates, in older population using methods of objective monitoring. Thus far, nobody 

focused on this topic at the Faculty of Physical Culture, even though it is a timely topic of high importance from a global perspective. For this 

reason, the proposed project aims to expand on previously initiated monitoring of older women and continue studying the associations among 

objectively measured sedentary behaviour, quality of life and somatic characteristics. The project investigation is built upon acquiring a deeper 

insight into the structure of sedentary behaviour. The project is conceived internationally because participants will come from the Czech 

Republic and Poland. It will provide an objective insight into the issue of sedentary behaviour in older population in context of their somatic 

indicators and quality of life. This information may become a valuable evidence-based background for development of physical activity 

interventions in this group of population.

74.   IGA_PdF_2017_011

Role uměleckých textů v rozvoji čtenářství na 2. 

stupni ZŠ Doc. Mgr. Vala Jaroslav Ph.D.

Projekt je zaměřen na zkoumání role uměleckých textů v rozvoji čtenářství u žáků 2. stupně ZŠ a žákovských prekonceptů výuky literatury (tj. 

představy žáků o smyslu a cílech literární výchovy, četby, knih apod.) Součástí projektu je recepce vybraných prozaických textů (v počtu 

minimálně 32 textů). Část jich bude vybraná ze současných čítanek pro 2. stupeň základních škol, část ze současné literatury pro mládež a část z 

klasické literatury pro dospělé čtenáře. Cílem je zjistit, nakolik jsou vybrané texty adekvátní věku, intelektové, osobnostní a emoční zralosti 

žáků. Ověřujeme, zda jejich prostřednictvím žáci v souladu s kurikulárními dokumenty skutečně rozvíjejí své základní čtenářské dovednosti a 

návyky. V rámci kvantitativní linie výzkumu bude použitý strukturovaný dotazník mapující žákovské prekoncepty výuky literatury. Recepci 

vybraných literárních ukázek budeme u 600 respondentů ověřovat z pohledu tři faktorů: srozumitelnosti, hodnocení a působivosti. Kvalitativní 

část výzkumu bude realizována metodou ohniskových skupin s 50 respondenty rozdělenými do skupin o 4 – 8 členech. Tato metoda nám 

poskytne doplňující interpretaci a kritické zhodnocení výsledků kvantitativního výzkumu. Budeme zkoumat, které texty přinášejí emocionální 

prožitek, vedou k zamyšlení a jsou motivací pro další čtenářství. A které naopak rozvoj čtenářství spíše potlačují.

This project is focused on the research of the role of literary texts in the development of secondary school pupils. It also deals with the 

preconcepts of literary study (e.g. pupils ‘opinions about the meaning and aims of literary education, reading, books etc.). The reception of 

chosen literary texts is part of the project (at least 32 texts to be used). The texts will be chosen in three different ways: from today’s readers 

for secondary schools, from contemporary literature for children and young adults and from adult classic literature books. The aim is to find 

out how much are the texts adequate to age, intellect and both personal and emotional maturity of pupils. We want to determine whether the 

pupils really develop their basic reading skills via these texts (with the regard to today‘s curricular documents). As a quantitative research 

method, the structuralized questionnaire will be used. The questionnaire will map the preconcepts of literary education. The reception of texts 

(read by 600 respondents) will be dealt with the focus on three factors: understandability, assessment (whether the pupils like the texts or not) 

and the level of pupils ‘impression by the texts. As a qualitative method, the focus group will be used. There will be 50 pupils divided into 

groups of 4-8 people. This method will give us additional interpretation and critical evaluation of the results from the quantitative research. 

We will therefore determine which texts are enjoyable and give the reader an emotional experience, make the readers to think about the text 

and motivate to additional reading. On the other hand, we want to know which texts have a negative effect on the reading development of 

pupils.

75.   IGA_LF_2017_023

Neurodegenerativní onemocnění, jejich 

patogeneze a její současné možnosti 

terapeutického ovlivnění MUDr. Menšíková Kateřina Ph.D.

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.



76.   IGA_PrF_2017_021

Socioekonomické struktury a determinanty 

současné krajiny: výzkum a interpretace 

geografické reality Doc. RNDr. Szczyrba Zdeněk Ph.D.

Krajina je prostorem, kde se střetávají a vzájemně ovlivňují přírodní a kulturní prvky, je předmětem výzkumného zájmu řady disciplín, často 

odlišného zaměření. Ve výzkumu krajiny tak dochází k prolínání oborů a metod, čímž vnikají ojedinělé interdisciplinární přístupy. Výzkum 

složitého systému krajiny geografy má často podobu precizního výzkumu jejích jednotlivých složek. Námi přestavený projekt si všímá 

vybraných socioekonomických struktur a determinantů krajiny, které reflektují současné směry ve výzkumu geografické reality prostoru. Ty se 

opírají jak o percepční přístupy v hodnocení žitého prostoru, výzkumy regionální identity a hodnocení parciálních otázek socioekonomické 

reality současnosti. Námi navržený projekt vychází z výzkumů realizovaných v následujících dílčích tematických oblastech: percepce 

geografického prostoru, hledání regionální identity v krajině, geografické a socioekonomické determinanty cestovního ruchu, nákupní centra a 

jejich socioekonomické dopady, město a klima: místní klimatické zóny.

The landscape is a space where natural elements meet and interact with cultural elements, it is the subject of research of many disciplines, 

often of various focus. Blending of methods and disciplines within the landscape research and subsequent formation of unique interdisciplinary 

approaches is a common phenomenon. Geographers often examine the complex system of landscape in the way of an accurate and precise 

analysis of its individual components. Our project is focused on selected socio-economic structures and landscape determinants that reflect 

current research approaches to geographic reality of space. These are grounded in i) perceptual techniques of living space assessment; 

ii)analyses of regional identity, and iii) assessment of specific issues within the socio-economic reality of present days. Our project is based on 

research carried out in the following thematic areas: the perception of geographic space, search for regional identity within the landscape, 

geographic and socio-economic determinants of tourism, shopping centers and their socio-economic impacts, city and the climate: local 

climatic zones.

77.   IGA_FF_2017_021

Psychologický výzkum ve vybraných oblastech 

pedagogické a klinické psychologie II PhDr. Šucha Matúš Ph.D.

Výzkumný projekt se skládá z šesti 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 klinické psychologie jsou součástí projektu dvě témata reflektující 

potřeby praxe. První téma „Libetův experiment v klinickém kontextu“ se zaměřuje na studium známého Liberova experimentu v klinickém 

kontextu a identifikací oblastí, ve kterých je možné výstupy v klinické praxi využít. Druhé téma „Ověření psychometrických vlastností dotazníku 

SCAI-CZ pro dospělou populaci“ se soustředí na zavedení nové sebeposuzovací metody do klinické praxe. Podstatou projektu je prozkoumání 

psychometrických charakteristik tohoto dotazníku. V rámci školního prostředí a oblasti pedagogické psychologie se jedná o jedno téma „První 

fáze výzkumu efektivity preventivního programu Druhý krok na základních školách“ volně navazuje na dříve podpořené téma zavedení 

metodiky Second Step a její implementaci ve školním prostředí se záměrem posoudit její efektivitu a první zkušenosti s ní. Na tomto tématu se 

pracovalo i v rámci IGA 2016 projektu. V rámci pracovní a dopravní psychologie jsou součástí projektu tři témata reflektující potřeby praxe. 

První téma „Teorie vztahové vazby v pracovním prostředí – psychometrické ověření dotazníku EWR-I“ se zaměřuje na možnosti využití teorie 

„přilnutí“ (attachment) v pracovním prostředí a ověření psychodiagnostické metody pro její posuzování. Druhé téma „Validita zjevného testu 

integrity“ se soustředí na zavedení nové psychodiagnostické metody do praxe. Podstatou projektu je prozkoumání psychometrických 

charakteristik této metody. Třetí téma z oblasti dopravní psychologie „Psychologické determinanty volby dopravního módu“ se zaměřuje na 

experimentální ověření vlivu zvyku na využívání osobního automobilu a možnosti změny preference směrem k více společensky odpovědným 

způsobům dopravy.

This research project comprises six substudies which reflect the long-term research priorities of the Department of Psychology, Faculty of Arts, 

Palacky University (the Department of Psychology), pursued within different domains of research developed by the Department. All the 

research topics feature a concern with current social issues and the applicability of the findings to psychological practice and wider 

communities. The domain of clinical psychology is covered by two studies which respond to the needs of practice. The first, “The Libet 

Experiment in the clinical context”, seeks to explore the well-known Libet Experiment in the clinical context, while identifying areas in which 

such research results can be put into practice. The second study, “Testing the psychometric qualities of the SCAI-CZ scale for the adult 

population”, focuses on the introduction of a new self-assessment method into clinical practice. The project is centred around the examination 

of the psychometric characteristics of this measure. As regards schools and educational psychology, the project encompasses one study, “The 

first stage of the evaluation of the effectiveness of the Second Step preventive programme in primary and middle schools”, which follows up on 

an earlier grant project involving the introduction of the Second Step methodology and its implementation in the school setting with the 

purpose of assessing its effectiveness and the first experience of using it. This topic was also explored as part of an IGA project in 2016. The 

areas of occupational and traffic psychology are represented in the project by three studies which reflect the needs of practice. The first, 

“Attachment theory in the work environment: the psychometric testing of the EWR-I questionnaire”, focuses on possible ways of utilising the 

theory of attachment in the work environment and on the testing of a psychodiagnostic method which may be used to assess it. The objective 

of the second study, “The validity of an overt integrity test”, is the practical implementation of a new psychodiagnostic method. The key 

ambition of the project is to explore the psychometric characteristics of this method. The third study, “Psychological determinants of the 

choice of a mode of transport”, pertains to traffic psychology and is aimed at the experimental testing of the role of habit in the use of a private 

car and exploring options for a change in preference in favour of more socially responsible modes of transport.

78.   IGA_PrF_2017_022

Geneze vybraných minerálních asociací v 

hydrotermálně alterovaných těšínitech ze slezské 

jednotky RNDr. Mgr. Kropáč Kamil PhD.

Navrhovaný projekt je zaměřen na rozšíření znalostí o hydrotermálních procesech vedoucích ke vzniku vybraných minerálních asociací v 

horninách těšínitové asociace ve slezské jednotce. Projekt je cílen na hydrotermálně alterované leukokrátní těšínity, které se vzácně vyskytují v 

podobě žilek a hnízd v tělesech těšínitů na několika lokalitách v Podbeskydí. Díky unikátní kombinaci magmatických a hydrotermálních procesů 

je právě u těchto hornin dobrý předpoklad pro formování asociací poměrně vzácných minerálních fází (např. minerálů Sr, Nb, Ta aj.), jejichž 

chemické složení a geneze jsou zde studovány.

The proposed project is focused on extension of knowledge about hydrothermal processes in rocks of the teschenite association in Silesian 

Unit. The main attention will be paid to hydrothermally altered leucocratic teschenite veins and nests which rarely occur in several teschenite 

bodies in the Sub-Beskydy area. Unique combination of magmatic and hydrothermal processes leads to formation of rare mineral phases (e.g. 

Sr-rich minerals, Nb, Ta – oxides) in these rocks. This project deals with chemical composition and genesis of these minerals.

79.   IGA_PdF_2017_013

Kvalita života osob se speciálními potřebami v 

aktuálním výzkumném kontextu Prof. PaedDr. Ludíková Libuše CSc.

Kvalitu života vnímáme jako velmi složitý a současně také široký pojem, který je poměrně obtížně uchopitelný a to pro svou multidimenzialitu a 

komplexnost, které v sobě přináší mnoho pohledů, ale i střetů a jejichž interpretace je často výrazně zasažena subjektivním pohledem a to jak 

samotného jedince se speciálními potřebami, tak i vnějšího hodnotitele. Současné období a celá společnost jsou charakteristické stále se 

zvyšujícím životním tempem, nároky na vyšší životní standardy, na vyšší výkonnost a to zejména duševní, důrazem na úspěch, ale i vysokou 

mírou individualizmu a změnu preference hodnot. Řada lidí vnímá takto nastavené podmínky jako pro ně těžko zvladatelné a to i za situace, že 

jsou „relativně“ zdraví, že jejich život nekomplikují žádná výrazná fyzická, duševní či jiná omezení. Životní situace lidí, kteří mají nějaké 

postižení, je pochopitelně ještě komplikovanější. Projekt se zaměřuje právě na zkoumání kvality této specifické skupiny. Výzkum kvality života 

se sebou nese pochopení lidské existence, smyslu života a samotného bytí, zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a sebe pojímání, zkoumá 

materiální, psychologické, sociální, duchovní a další podmínky, které jsou potřebné pro zdravý a šťastný života člověka. U kategorie osob se 

speciálními potřebami je to široké spektrum ještě více roztříštěno, neboť do jisté míry je ovlivněno řadou dalších faktorů, se kterými u intaktní 

populace nemusíme pracovat, jako je hloubka, délka, typ postižení, ale i třeba filosofickým náhledem společnosti na tuto heterogenní skupinu 

atd. Proto i výzkumy je třeba nasměrovat na oba zmiňované rozměry, a právě ve většině dosud prováděných šetření se výzkumníci soustředili 

na vnější podmínky, tedy bylo zkoumáno prostředí, přístupů apod. V záměru námi předkládaného výzkumu je zaměřit se na obě složky, neboť 

se domníváme, že právě ten vnitřní rozměr u skupiny osob se speciálními potřebami má velký význam. Výzkum bude orientován na faktory 

kvality života, které u osob se speciálními potřebami dosud nebyly zkoumány.

Quality of life as a very complex and at the same time a broad term that is quite difficult to understand and not for his multidimenzialitu and 

complexity, which in itself brings a lot of views, but also conflict and whose interpretation is often significantly affected by the subjective view 

of both itself subject to special needs, as well as external evaluator. Current period and the whole society is characterized by an ever-

increasing pace of life, demands for higher living standards, higher performance, especially mental, focus on success, but also a high degree of 

individualism and changing preference values. Many people perceive thus set conditions for them as intractable, even in situations that are 

"relatively" health that complicate their lives, no significant physical, mental or other restrictions. Life situation of people who have disabilities, 

of course, is more complicated. The project is aimed at investigating the quality of this specific group. Research on quality of life entails an 

understanding of human existence, the meaning of life and existence itself, involves finding the key factors being and self-conception, 

examines the physical, psychological, social, spiritual and other conditions that are necessary for a healthy and happy human life. In the 

category of persons with special needs is a broad spectrum even more fragmented, because to some extent is influenced by many other 

factors, which among healthy populations do not have to work as depth, length, type of disability, but also need to be philosophical insight 

company this heterogenous group, etc. therefore, research should be geared towards both of these dimensions, and that in most previously 

conducted survey, the researchers focused on external conditions, therefore, was examined environment, approaches like. the intention of our 

present research is to focus on two components, since we believe that it is the internal dimension of the group of people. Research will focus 

on factors of quality of life for people with special needs have not been investigated.

80.   IGA_FF_2017_022

Modely mentální reprezentace slova v kontextu 

morfologie s přihlédnutím k jejich explanačnímu 

potenciálu Mgr.

Zámečník 

Hadwiger Lukáš Ph.D.

Projekt se soustřeďuje na oblast tvorby modelů mentální reprezentace slov v morfologickém kontextu s přihlédnutím k explanačnímu 

potenciálu těchto modelů. Projekt je komponován ze dvou semiautonomních výzkumných týmů, které si vzájemně poskytují výzkumnou oporu. 

Psycholingvistický tým (Michaela Mrázková, Dan Faltýnek, Vladimír Matlach, Petra Vaculíková, Martina Benešová, Sergey Pomelov, Eliška 

Syrovátková, Jaroslav Krbec, Kristýna Bajerová a Dalibor Pavlas), který bude realizovat eye-trackingové experimenty (viz podrobnější popis), 

bude je vyhodnocovat a interpretovat, bude poskytovat teoreticko-vědnímu týmu (prof. Kořenský, Lukáš Zámečník, Ondřej Vrabeľ, Ludmila 

Lacková, Robert Jaworek, Hana Owsianková a Jiří Šifta) materiál ke konceptuální analýze, která vyústí v evaluaci různých typů lingvistických 

explanací (viz podrobnější popis). Centrální východiskem výzkumu bude psycholingvistika. Tato pomezní lingvistická disciplína využívá 

lingvisticko-psychologických metod, které slouží k nalezení základních mechanismů produkce a percepce jazyka, na základě nichž můžeme 

vytvářet modely jazyka užitečné například pro umělé jazykové systémy. Zkoumání struktury mentálního lexikonu se v současnosti stalo jedním 

z nejdiskutovanějších témat. Do současné doby byla většina experimentů zkoumajících povahu mentálního lexikonu provedena na 

neslovanských jazycích, jejichž morfologická stavba je jednodušší než u slovanských jazyků. Je proto nasnadě detailně prozkoumat mentální 

lexikon i u jazyků, které mají složitější a komplexnější morfologicko-syntaktický systém, a zjistit, zdali tyto hypotézy obstojí i u jazyků jako je 

například čeština. Většina předešlých experimentů byla v průběhu posledních několika desítek let provedena metodou Lexical Decision Task 

(LDT). V rámci projektu bude k této problematice přistupováno odlišně, a to prostřednictvím metody, která umožňuje automatické a 

neinvazivní zkoumání čtení – eye-tracking. Ten poskytuje data o pohybu očí a délek čtení jednotlivých stimulů, která zároveň do velké míry 

odráží kognitivní procesy percepce textu (Rayner at al., 2013). Chtěli bychom navázat na jedinou studii, která byla v českém prostředí na toto 

téma a touto metodou provedena, a to na práci Michaely Mrázkové, která se problematikou systematicky zabývala v rámci své diplomové 

práce (Mrázková, 2016). V rámci této studie byla vypracována základní metodologie práce s eye trackerem, tzn. metodologie vypracování 

experimentu, grafické zpracování testovací baterie, práce s respondentem, vyhodnocování experimentu atd. Na základě této práce byly 

průkazně vyvráceny některé dosavadní závěry o povaze mentálního lexikonu, jako například vztah derivace a flexe či adekvátnost sledování 

slov v izolovaném prostředí tj. prostředí, které je při experimentech využíváno metodou LDT. V rámci výzkumného záměru projektu, který 

předpokládá další propojování lingvistického výzkumu s přírodovědnou oblastí (viz podrobnější popis experimentů), je snahou zkoumání 

struktur lingvistických teorií a vědeckých vysvětlení (potažmo i predikcí), kterých je prostřednictvím těchto teorií dosahováno. Důkladná a 

systematická konceptuální analýza existujících lingvistických teorií a nově vytvořených modelů, povede k vytřídění relevantních a progresivních 

přístupů a vyústí ve vybudování ucelené teorie lingvistického výzkumu v daném kontextu výzkumu mentální reprezentace slov. Základním 

východiskem k tomuto cíli je plné využití potenciálu filosofie vědy analytické tradice a především jejích současných výdobytků.

The project focuses on designing of models of word mental representation in a morphological context with respect to any explanatory 

potential of such models. The project is composed of two semi-autonomous research teams which provide research support to each other. The 

psycholinguistic team (Michaela Mrázková, Dan Faltýnek, Vladimír Matlach, Petra Vaculíková, Martina Benešová, Sergey Pomelov, Eliška 

Syrovátková, Jaroslav Krbec, Kristýna Bajerová and Dalibor Pavlas), which will perform eye-tracking experiments (see the more detailed 

description), will evaluate and interpret, will provide the theoretical-scientific team (prof. Kořenský, Lukáš Zámečník, Ondřej Vrabeľ, Ludmila 

Lacková, Robert Jaworek, Hana Owsianková and Jiří Šifta) with the material platform for a conceptual analysis which will channel into the 

evaluation of different types of linguistic explanations (see the more detailed description). Psycholinguistics will be the central research point 

of departure. This border linguistic discipline employs linguistic-psychological methods which serve for finding basic mechanisms of the 

language production and perception on the basis of which we can design language models beneficial e.g. for manmade language systems. 

Investigation of the mental lexicon structure has currently become one of the most pronounced topics. Most experiments investigating the 

nature of the mental lexicon so far have been performed on non-Slavic languages whose morphological structure is less complex than the one 

of Slavic languages. It is, therefore, inevitable to investigate more in detail the mental lexicon also in languages which own a more complex and 

complicated morphological-syntactic system and to test if these hypotheses will do also in languages as e.g. Czech is. The method to perform 

most of the previous experiments has been the Lexical Decision Task (LDT) for some recent tens of years. The project will deal with this issue in 

a different way, i.e. it will use the method which enables automatic and non-invasive reading exploration – eye-tracking. This provides the data 

about eye movement and the length of reading of individual stimuli, which to a certain extent reflects cognitive processes of text perception 

(Rayner at al., 2013). We would like to follow the only study which has been performed in the Czech environment around this topic and using 

this method; it is the work by Michaela Mrázková, who centered her diploma thesis on this issue systematically (Mrázková, 2016). In this study, 

the author elaborated the basic methodology of eye-tracker involvement, i.e. the methodology of performing an experiment, processing the 

test battery graphically, treating the proband, experiment evaluation etc. This thesis set a platform to falsify some of our current conclusions 

on the nature of the mental lexicon evidentiarily, e.g. the relation of derivation and inflection or suitability of monitoring words in an isolated 

environment, i.e. the environment used in the LDT method experiments. In the project research plan which assumes further linkage of the 

linguistic research and the natural science fields (see the more detailed experiment description), we attempt to explore structures of linguistic 

theories and scientific explanations (or even predictions) which are reached by means of these theories. A thorough and systematic conceptual 

analysis of existing linguistic theories and newly designed models will lead to relevant and progressive approaches sorting and will result in 

building of a solid theory of the linguistic research in the given context of the research of mental word representation. The fundamental 

starting point to reach this aim is to employ the potential of the philosophy of science of analytical tradition and, above all, its current 

achievements fully.



81.   IGA_PrF_2017_023 Evoluce životních strategií živočichů RNDr. Kundrata Robin Ph.D.

Projekt je zaměřen na studium evoluce životních strategií modelových skupin živočichů, čímž navazuje na dlouhodobé výzkumné a vzdělávací 

zaměření katedry zoologie PřF UP. Cílem je široké zapojení magisterských a doktorských studentů do výzkumných projektů a jejich podpora při 

zpracování kvalifikačních prací. Projekt je strukturován dle modelových skupin na dílčí projekty, které odpovídají jednotlivým výzkumným 

směrům na pracovišti. Část těchto dílčích projektů navazuje na výzkum rozpracovaný s podporou předchozí IGA 2016. Do řešení projektu je 

zapojeno šest doktorských a šest magisterských studentů pod odborným vedením šesti akademických pracovníků. Vědecké výsledky budou 

tvořit součást kvalifikačních prací a současně budou publikovány v mezinárodních časopisech registrovaných v databázi WOS. Projekt zahrnuje 

následující dílčí témata: 1) rozptylové a teritoriální chování a koevoluční interakce u ptáků, 2) evolučně-biologické aspekty dlouhodobě 

studovaných druhů ptáků, 3) vokální komunikace v sociálním a reprodukčním chování nosorožce tuponosého a Cottonova, 4) systematika a 

fylogeografie čeledi Lycidae (Coleoptera), 5) pohybová aktivita vybraných druhů střevlíkovitých brouků s využitím radiotelemetrie, 6) 

klasifikace a evoluce vybraných skupin čeledi Elateridae.

The proposed project is focused on the evolution of life strategies in model groups of animals. It represents a continuation of the long-term 

research and educational program of the Department of Zoology Fac Sci UP. The principal aim is an integration of MSc and PhD students into 

the established research programs and a support of preparation of their theses. The project is structured according to model taxa into sub-

projects that represent diverse lines of research conducted in our department. Some of these sub-projects further extend research done with 

the support of previous grant IGA 2016. Altogether, six PhD students, six MSc students, and six academic researchers are involved in the 

project. The scientific outputs will be integrated in the students' theses and published in the WOS registered journals. The main topics of the 

intended project include: 1) dispersal and territorial behaviour and coevolutionary interactions in birds, 2) evolutionary biological aspects of 

the long-term studied bird species, 3) vocal communication in the social and reproductive behaviour of the Northern and Southern White 

Rhinoceros, 4) systematics and phylogeography of net-winged beetles (Lycidae), 5) movement in selected species of ground beetles 

(Carabidae), using a radiotelemetry, 6) classification and evolution of selected lineages in click beetles (Elateridae).

82.   IGA_PdF_2017_014

ICT ve výuce matematiky na moravských 

základních školách (Česká republika) a školách 

provincie S'-čchuan (Čína) Doc. RNDr. Laitochová Jitka CSc.

Projekt sleduje aktuální trendy a motivační faktory soudobého vzdělávání a dle aktuálních příležitostí sleduje tyto trendy v našich a čínských 

školách. Jedním z rychle se rozvíjejících trendů je stále větší implementace digitálních technologií (ICT apod.) do edukačního procesu. Pro žáky 

jsou v dnešní době především informační a komunikační technologie běžnou součástí života, a proto považují za samozřejmé jejich využívání i 

při jejich vzdělávání. Pro vyučujícího to znamená stále se seznamovat s novými technologiemi a novými možnostmi jejich uplatnění ve výuce. 

Pro výuku tyto technologie představují didaktické prostředky, které nemají žáky pouze motivovat, ale především mají výuku zefektivnit 

(jednodušší příprava a prezentace učiva, dostupnost, interaktivita, automatizace, podpora konstruktivistických přístupů apod.). Dnes již ICT ve 

výuce neznamená výuku o počítačích. Dnes již mimo specifické předměty o ICT můžeme rozlišit výuku počítačem podporovanou a výuku 

počítačem řízenou. S tím souvisí tzv. e-learning, který v určitých formách a úrovních je nedílnou součástí vzdělávacího procesu všech typů a 

stupňů škol, který může být realizovaný v různých podobách jako např. tzv. blended learnig nebo m-learning. Digitální výukové materiály, 

výukový software, interaktivní tabule či různá mobilní zařízení také přispívají k rozvoji tvořivosti a kreativity žáků v kontextu aktuálního 

způsobu života. ICT v poslední době ukazuje své možnosti i v rozvíjejícím se směru zvaném badatelsky orientované vzdělávání, které klade 

důraz na teorii pedagogického konstruktivismu. Reaguje tak na nové trendy ve vzdělávání, které se projevují intenzivnějším uplatňováním 

aktivit orientovaných na změnu způsobu získávání a osvojování si nových poznatků žákem včetně aktivního využívání informačních a 

komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávacím procesu. V těchto trendech nezůstává pozadu ani výuka matematiky počínaje již od 1. stupně 

základní školy přes druhý stupeň, střední školu až po přípravu budoucích učitelů matematiky na vysoké škole. Projekt je zaměřen na průzkum 

aktuální situace využívání ICT ve výuce matematiky na moravských základních školách v České republice a v provincii S’-čchuan v Číně. 

Navazuje na projekt „ICT v matematice na základních školách v Olomouci a Leshan City“, v rámci kterého již bylo provedeno pilotní šetření v 

užších regionech (jedno město v ČR a jedno město v Číně) a byla zkoumána vybavenost škol potřebnou technikou, kompetence učitelů v oblasti 

ICT a jejich postoje k využívání ICT ve vzdělávacím procesu. Na základě pilotního šetření bylo shledáno, že situace je v těchto regionech velmi 

odlišná, a proto je pro obsáhlejší výzkum potřeba rozšířit zkoumanou oblast a také upravit položky pro dotazníková šetření. Některé položky již 

byly shledány za zbytečné a na některé nebylo v mnoha případech odpovězeno vůbec. Výsledek šetření by měl přinést nejen srovnání obou 

regionů v oblasti využívání ICT v matematickém vzdělávání, kompetencí a postojů učitelů k tomuto trendu, ale bude představovat podklad pro 

hledání optimálního způsobu využívání ICT ve výuce matematiky na základních školách a v přípravě budoucích učitelů.

The project monitors current trends and motivational factors in the current education and according to existing possibilities it monitors these 

trends and Czech and Chinese schools. One of the rapidly developing trends is the increasing implementation of digital technology (ICT etc.) in 

the educational process. Nowadays, information and communication technologies especially are a normal part of pupil’s life, and therefore 

they take for granted their use in education. For the teacher it means to get acquainted continuously with new technologies and new 

possibilities for their application in the classroom. For teaching these technologies are not only educational resources which should motivate 

students, but first of all make teaching more efficient (simpler preparation and presentation of the curriculum, accessibility, interactivity, 

automation, support of constructivist approaches, etc.). Today ICT in teaching does not mean teaching about computers. Today, beyond the 

specific subjects of ICT, we can distinguish computer-aided teaching and learning computer-controlled. This is related to so-called e-learning, 

which in some forms and levels is an integral part of the educational process of all types of schools which can be implemented in various forms 

such as, for example, blended learning or m-learning. Digital learning materials, educational software, interactive whiteboards or various 

mobile devices also contribute to the development of student creativity in the context of current way of life. ICT recently shows the possibilities 

in expanding inquiry-based learning that emphasizes the pedagogical theory of constructivism. It responds to new trends in education 

manifested by intensive application of activities directed at changing the way of acquisition and acquiring new knowledge by a pupil including 

an active use of information and communication technologies (ICT) in the educational process. These trends do not fall behind even in 

mathematics instruction, starting from primary schools through high schools to universities preparing prospective mathematics teachers. The 

project aims to explore the current situation of using ICT in teaching mathematics at Moravian primary schools in the Czech Republic and 

primary schools in Sichuan province, China. It continues the project "ICT in mathematics in primary schools in Olomouc and Leshan City", 

where a pilot survey in narrower regions (a city in the Czech Republic and a city in China) was carried out. In the project it was investigated if 

the schools are equipped with the necessary technology, the competence of teachers in ICT and their attitudes to the use of ICT in the 

educational process. Based on the pilot study, it was found that the situation in these regions is very different, and that is why it is necessary to 

extend the surveyed area and also modify the entries of the questionnaire to get more extensive research. Some items have been found to be 

unnecessary and some were not answered at all not in many cases. The outcome of this project should not bring only comparison between the 

two regions in the use of ICT in mathematics education, comparison of competencies and attitudes of teachers towards this trend, but it will 

constitute a basis for finding the optimal method of use of ICT in teaching mathematics at primary schools and the training of prospective 

teachers.

83.   IGA_CMTF_2017_003 Hodnotová výchova ve volném čase Mgr.

Fojtíková 

Roubalová Marcela PhD.

Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti hodnotové výchovy ve volném čase. Do projektu jsou zapojeni akademičtí pracovníci Katedry 

křesťanské výchovy, studentky navazujícího magisterského programu Sociální pedagogika, student Katolické teologie a studentka doktorského 

studijního programu oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví. Vzhledem k širokému záběru výzkumných aktivit je výzkum v projektu 

rozdělen do následujících základních oblastí: 1. kategorizace volnočasových aktivit, 2. hodnotová výchova, 3. volný čas a jedinci se 

znevýhodněním (jedinci z odlišného kulturního prostředí, děti v institucionální péči a děti se speciálními vzdělávacími potřebami) Předkládaný 

projekt je pokračováním v dosavadních výzkumných aktivitách jednotlivých členů týmu.

The project focuses on research of values education during leasure time. The project team consists of academics from the Department of 

Christian Studies, students from our M.A. programme in Social Education, a student of Catholic Theology, and a Ph.D. student of Social and 

Spiritual Determinants of Health. Due to the wide span of the research activities, the work has been divided into the following categories: 1. 

categorization of leisure activities 2. values education 3. leisure time and individuals with disadvantages (individuals of a different cultural 

background, children in institutional care, and children with special needs) The project continues the research activities which the team has 

previously carried out.

84.   IGA_PF_2017_006

Status dětí v azylovém řízení z pohledu 

evropského práva Doc. JUDr. Stehlík Václav LL.M. Ph.D.

Projekt se zaměří na úpravu azylového práva v právu EU s přesahem do českého a mezinárodního práva. Konkrétně na práva dětí v azylovém 

řízení. V této oblasti bude výzkum cílen na přijetí dětí hledajících mezinárodní ochranu, právo na sloučení rodiny a vyhoštění včetně principu 

non-refoulement.

The research project will focus on the EU asylum law with inclusion of international and national law implications. Especially it will deal with 

the rights of children in the asylum procedure. Namely, the emphasis will be put on the entry and reception rights, family reunification rules 

and expulsion including the non-refoulement principle

85.   IGA_PF_2017_007

Závazky a odpovědnost členských států v 

kontextu multinárodních vojenských operací 

mezinárodních organizací JUDr. Faix Martin Ph.D.,MJI

Cílem projektu je analýza otázky závazků a odpovědnosti členských států mezinárodních organizací v kontextu vojenských operací 

mezinárodních organizací. Tento druh operací se v praxi mezinárodního společenství vyskytuje stále častěji, reflektuje totiž příklon států k 

systému kolektivní bezpečnosti. Otázky závazků a odpovědnosti samotných mezinárodních organizací v tomto konktextu odborná literatura již 

do určité míry zpracovala, již méně byla pozornost věnována problematice závazků a odpovědnosti členských států. V současnosti je jako 

základní pravidlo akceptováno, že pokud je určité mezinárodně protiprávní chování mezinárodní organizaci přičitatelné, pak je to práve 

mezinárodní organizace, která je nositelkou odpovědnostního závazku. Předložený projekt poukáže na možnou nutnost takové tvrzení 

relativizovat, a to alespoň v určitých specifických situacích.

The project attempts to analyse the question of member states’ obligations and responsibility in the conduct of international organizations in 

multinational military operations. Multinational military operations are increasingly more often the chosen method of conducting military 

operations. While the responsibility of international organizations in military operations have gained some scholarly attention lately, questions 

regarding member states’ obligations has been left with less discussion. Currently the basic rule is that it is only international organizations 

who would be responsible and whose obligations would be applicable in the situations where the conduct if the conduct is attributable to the 

organization. This project aims to challenge that in specific situations.

86.   IGA_CMTF_2017_004 Scholastické a patristické prameny Mgr. Dvorský Petr

Projekt chce zpřístupnit vybrané scholastické a patristické prameny západního myšlení. Je rozčleněn na tři části: patristickou, 

prvoscholastickou a druhoscholastickou. V rámci patristické části provedou Jana Plátová a Monika Maixnerová přípravu vydání osmé knihy 

Stromat Klementa Alexandrijského spolu s rejstříky ke Stromatům I - VII. V rámci prvoscholastické části bude Petr Dvorský zkoumat teorii 

vztahů mezi Boží prozřetelností a stvořenou realitou v díle Tomáše Akvinského a připraví k českému vydání jeden z jeho klíčových textů na toto 

téma: De veritate 5 - 7. V rámci druhoscholastické části bude Lukáš Kotala zkoumat a prezentovat základní prvky jezuitské tradice 

scholastických disputací, a to s centrem časové periody v 16. a 17. století, a připraví k zahraničnímu vydání monografii na toto téma.

The project aims to make accessible a selected scholastic and patristic sources of occidental thinking. It is divided into three sections: the first 

section concerns patristic period; the second section concerns the period of the first scholasticism; the third section concerns the period of 

second scholasticism. Within the patristic section, Jana Plátová and Monika Maixnerová will prepare the edition of the eighth book of Stromata 

of Clement of Alexandria and the indexes of Stromata I - VII. Within the first scholastic section, Petr Dvorský will examine the theory of 

relationship between the divine providence and the created reality in Thomas Aquinas and he will prepare the czech edition of one of the most 

important of his texts concerning this subject: De veritate 5 - 7. Within the second scholastic section, Lukáš Kotala will examine and present the 

basic elements of the Jesuit tradition of scholastic disputation held primarily in the 16th and 17th century and he will prepare the edition of his 

monograph concerning this subject.

87.   IGA_FZV_2017_010

Druhá etapa longitudinálního sledování 

somatických charakteristik žen v průběhu 

těhotenství a jejich životního stylu Mgr. Hrubá Renata

Hlavním cílem longitudinálního výzkumu je zjistit vliv těhotenství a šestinedělí na somatické charakteristiky žen. Opakované sledování (II. 

etapa) bude zaměřeno na somatické změny u žen v průběhu těhotenství, v jednotlivých trimestrech a v období šestinedělí, které byly měřeny v 

I. etapě výzkumu a také na další ženy, které budou do výzkumu zahrnuty. Sběr dat bude prováděn longitudinálním sledováním somatických 

změn pomocí standardizovaných antropometrických metod u těhotných žen v průběhu jejich těhotenství a šestinedělí. Sledování žen bude 

probíhat v gynekologických ambulancích v rámci prenatální poradny. Předpokládaný počet respondentů je 40 žen. Součástí výzkumu bude 

dotazníkové šetření zaměřené na zjištění podílu vlivu stravovacích návyků, pohybové aktivity, pracovní anamnézy a sociální anamnézy na 

tělesné složení a somatické změny v těhotenství a šestinedělí. Výsledky výzkumu budou statisticky zpracovány a následně využity pro 

vypracování edukačního materiálu, který bude aplikován v primární a komunitní péči o ženu. Na základě získaných dat a prokázaných 

souvislostí se zaměříme na motivování žen v oblasti ochrany a podpory zdraví.

The main aim of the longitudinal research is determine the effect of pregnancy and the postpartum period somatic characteristics of women. 

Repeated observation (II. Stage) will focus on somatic changes in women during pregnancy in each trimester and in the postpartum period, 

which were measured in the first stage of research, and also for other women who will be included in research. The data will be collected by 

longitudinal observation of somatic changes of pregnant women. Standardised anthropometric methods will be used. Women will be observed 

in gynaecological surgeries during prenatal councelling. The estimated number of respondents is 40. There will be implemented a 

questionnaire aiming to find out the degree of influence of eating habits, active movement, occupation and social background on body 

composition and somatic changes during pregnancy and puerperium. The results of the research will be statistically processed and 

consequently used to create an educative material which will be used during the primary and community care. Based on the outcomes of the 

research and the consequences we will focus on motivating women to protect their health.



88.   IGA_LF_2017_024

Intravenózní trombolýza u pacientů s ischemickou 

cévní mozkovou příhodou v zadní cirkulaci MUDr. Dorňák Tomáš Ph.D.

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. Ischemická cévní mozková příhoda v zadní cirkulaci (posterior circulation stroke, 

PCS) představuje 12–19 % všech trombolyzovaných pacientů s iCMP. [123], [124] Je známo, že v přední cirkulaci může po 4,5 hodinách od 

vzniku obtíží riziko převážit přínos. Nicméně, pacienti s PCS mohli jen stěží ovlivnit výsledky randomizovaných kontrolovaných studií, když byli v 

těchto studiích zastoupeni jen málo [124]: 5 % pacientů s PCS v Neurological Disease and Stroke (NINDS) studii, 0 % v European Cooperative 

Acute Stroke Studii (ECASS) I a II studii a nejsou dostupné žádné informace, kolik pacientů s PCS zahrnovaly studie Acute Noninterventional 

Therapy in Ischemic Stroke (ATLANTIS) a ECASS III. [116], [125]–[128] V současné době není dostupná žádná randomizovaná kontrolovaná 

studie, která by hodnotila bezpečnost a účinnost IVT pouze v zadní cirkulaci. Nejzávažnější komplikaci IVT představuje intrakraniální krvácení. 

Nižší riziko ICH je obecně vnímáno pro PCS než pro iCMP v přední cirkulaci (anterior circulation stroke, ACS). Jestliže by se potvrdilo, že je 

krvácení signifikantně méně časté u PCS, potom by přínos podání IVT po 4,5 hodinách od iktu mohl převážit riziko. Jedná se o pokračování 

projektu, jehož pilotní výsledky byly publikovány (s patřičnou dedikací) v časopise International Journal of Stroke (IF2014 3,833). Našim cílem je 

rozšířit stávající soubor. Následně identifikovat prediktory pro výskyt Intracerebrální hemoragie vč. lokalizace a velikosti ischemických změn na 

vstupním MR mozku.

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.(2,3) It 

is known that risk might outweigh benefit beyond 4.5 h in the anterior circulation. Individuals with PCS can have barely influenced the results 

in randomized controlled trials, given that patients with PCS are even more under-represented in these studies(3): 5 % of the patients had PCS 

in the Neurological Diseases and Stroke (NINDS) study, 0 % in the European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS) I and II trials, and there is 

no information on the number of patients with PCS in the Acute Noninterventional Therapy in Ischemic Stroke (ATLANTIS) and the ECASS III 

trials.(4-9) No randomized controlled trial or phase IV study is available for evaluating the safety and efficacy of IVT in posterior circulation 

alone. Intracranial bleeding represents the most important complication of IVT. A lower risk of ICH is generally perceived for PCS than for 

anterior circulation stroke (ACS). If the PCS bleeds significantly less frequently, then the benefit of IVT administration even beyond 4.5 h may 

outweigh the risks. This is a continuation of the project, whose results were published (with dedication) in the International Journal of Stroke 

(IF2014 3,833). Our aim is to expand the existing file. Subsequently, identify predictors for incidence of intracerebral hemorrhage including the 

localization and the size of the ischemic changes on the input MRI.

89.   IGA_CMTF_2017_005

Doprovázet, rozlišovat, integrovat - Velehradské 

dialogy 2017 Prof. Ambros Pavel Th.D.

Dynamické spojení věrnosti a svobody v pastoračním rozlišování vysvětluje použití graduality jako prostředku pastorační praxe. Gradualita je 

sama o sobě projevem pedagogiky božího vedení (srov. Gal 3,23-25 a Dei Verbum, § 15). Postupný růst života církve ze své podstaty 

předpokládá naplnění a dovršení mravního zákona. Učení církve je plnost, ke které církev vede, kterou učí rozlišovat, církev doprovází a 

integruje to, co z lidského hlediska je křehké a slabé. Pastorační praxe musí proto být věrná oběma, jak pastoračnímu rozlišování, tak i pravdě, 

která byla darována zákonem. Pastorační imperativy pro doprovázení, rozlišování a integrace lidské slabosti by měly být proto čteny v rámci 

této pozornosti k oběma skutečnostem: plnosti pravdy a svobody rozlišování v pastoračních záležitostech. Tyto dva různé pohledy nejsou v 

protikladu, musí být navíc i vzájemně vyvážené; to co následuje, musí být v pastoraci rozeznáváno z toho, co ji předchází. Pravda je pole, v 

němž svoboda zraje a v ní se uskutečňuje. Je to přístup sv. Ignáce známý z jeho duchovních cvičení, která zdůrazňovala svobodu rozvinout 

schopnost představivosti při kontemplaci Písma, které připravilo prostor pro rozlišování toho nejlepšího, co by bylo v této chvíli (v době 

duchovních cvičen s výhledem na budoucnost) možné. Tento individuální a osobní přístup je zabezpečen pravidly pro smyšlení církví. Projekt 

studuje reformní snahy papeže Františka uvnitř církve. Vycházíme z rozlišení, že to není učení církve, co chce měnit. Chce a mění styl pastorace. 

Volí náročnější cestu, než je usměrnění obecné aplikace norem (i když ani tomu se nevyhýbá). Jde cestou pastorační konverze. Předložený 

projekt zabývá kořeny, průběhem a dopady těchto změn v životě a poslání současné církve v různých aktuálních podobách, které přináší rok 

2017. Projekt navrhuje postup, jímž je možné překonávat i integrovat tzv. tridentský model pastorace do dnešní praxe církve v duchu reforem 

papeže Františka.

The dynamic union of fidelity and freedom of pastoral discernment explains use of gradualism as a pastoral practice. Gradualism itself is a 

manifestation of the pedagogy of God (cf. Gal 3:23–25 and Dei Verbum, §15). Gradual growth, by its very nature, implies a goal — the fullness 

of the moral law. Church’s teaching is the fullness to which accompanying, discerning, and integrating are aimed. Pastoral practice must 

therefore be faithful to both discernment and the gift of the law. The pastoral imperative of accompanying, discerning, and integrating should 

be read within the framework of this attention to both the fullness of truth and the freedom of discernment in pastoral matters. These are not 

opposing points or elements that need to be balanced; rather, the latter is discerned with the goal of attaining the former. Truth is the arena in 

which freedom matures and operates. St. Ignatius of Loyola, in writing the Spiritual Exercises, emphasized the freedom of the imagination in 

contemplating Scripture and discerning the best possible choice for one undertaking the exercises. And yet, at the same time, he capped the 

exercises with “Rules for Thinking with the Church.” Ignatius saw no opposition between these two, and neither. Pope Francis enters 

significantly into reformatory efforts within the Church, however it is not the dogma of the Church he wants to change. He wants to change the 

style of pastoral ministry. The project suggests to study the method how to overcome and integrate so-called Trident model of pastoral care 

into modern practices of the Church according to Pope Francis´s reforms.

90.   IGA_LF_2017_025

Sonolýza - zníženie rizika symptomatických a 

tichých mozgových infarktov počas koronárneho 

stentingu. MUDr. Viszlayová Daša

Sonotrombolýza vedie k aktivácii fibrinolytického systému u zdravých jedincov ako aj u pacientov s akútnym mozgovým infarktom. U pacientov 

s mozgovým infarktom sa mechanický efekt sonolýzy podieľa na rekanalizácii uzavretej mozgovej tepny. Hlavná hypotéza našej práce spočíva v 

kombinácii mechanického účinku a aktivácie fibrinolytického systému počas sonoýzy (TCD monitoring) počas stentingu koronárnych tepien. 

Táto kombinácia by mohla viesť k rekanalizácii malých mozgových tepien, ktoré sa uzatvoria mikroembolizáciou počas kardiálnej intervencie. 

Výsledkom tohoto postupu by mala redukcia výskytu a objemu mozgových infarktov.

Sonolysis lead to activation of fibrinolytic system in both healthy volunteers and acute stroke patients. In acute stroke patients, mechanical 

effect of sonothrombolysis is the second effect leading to acceleration of occluded artery recanalization. We hypothesize that combination of 

mechanical effect and activation of fibrinolytic system during sonolysis (TCD monitoring) during coronary stenting will lead to recanalization of 

small arterial occlusions caused by microembolization during intervention. The result will be reduction of volume and the number of brain 

infarctions. 120 patients indicated for coronary stenting will be enrolled into the study in order to demonstrate a twenty-percent risk reduction 

of number and volume of brain infarctions detected using MRI examination 24 hours after procedure in 5% level of statistical significance. 

Patients will be randomized into 2 subgroups. Subgroup 1 will undergo non-diagnostic bilateral TCD monitoring during coronary stenting. 

Subgroup 2 will undergo coronary stenting without TCD monitoring.

91.   IGA_LF_2017_026

Cíle a buněčné interakce biologicky aktivních 

molekul MUDr. Džubák Petr Ph.D.

Podávaný projekt IGA UP se bezprostředně týká a navazuje na aktuální výzvy v oblasti vývoje nových léků a léčebných postupů se zacílením 

především na nádorová, degenerativní a infekční onemocnění a jejich biomarkery. 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 zaměřen na podporu studentů a školitelů z Laboratoře experimentální medicíny 

Ústavu molekulární a translační medicíny (www.umtm.cz) a Dětské kliniky LF UP a měl by zajistit a stabilizovat zdroj kvalitních pracovníku v 

současné technologické infrastruktuře. S výhodou v rámci projektu stipendia a mzdy využíváme jako motivační složku finančního ocenění 

pracovníků. 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. iiii) identifikace biomarkerů u studovaných onemocnění.

Presented project IGA UP implicates real challenges in the field of new drugs development and therapeutics strategies preferentially aiming at 

cancer, degenerative and infectious diseases and its biomarkers. Theoretical and effective managing of rapidly developing new technologies in 

the field of high-content screening, genomics, proteomics, sequencing and other modern techniques needs the intensive engagement of new 

scientific powers involving post gradual students and academics 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 in current therapeutic approaches known as personalised medicine. The project is 

aimed at the support of students, postdocs and student supervisors from the Laboratory of Experimental Medicine, Institute of Molecular and 

Translational Medicine (www.imtm.cz) and Dpt. of Pediatry 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. Stipends and salaries will be used as 

motivational part of the students and employees. The project will follow a number of closely related scientific tracks in parallel including: i) 

Screening for molecular targets using high-throughput quantitative proteomics methods. ii) Identification of the mechanism of action and 

implementation of identified molecular targets into specific reporter systems (reporter cell lines and in-vitro assays) for high-throughput 

testing of the 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. iiii) Biomarker identification

92.   IGA_PF_2017_008

Test proporcionality v judikatuře Ústavního soudu 

České republiky Mgr. Červínek Zdeněk

Předložený projekt „Princip proporcionality v judikatuře Ústavního soudu ČR“ navazuje na stejnojmenný disertační projekt hlavního řešitele, 

který se nachází ve své závěrečné fázi. Tento se zaměřuje na metodologii užívanou Ústavním soudem ČR (dále jen „ÚS“) k přezkumu ústavnosti 

zásahů do základních práv. Metodologické východisko ÚS představuje klasický test proporcionality. Za účelem vlastního sebeomezení ÚS 

vytvořil pro přezkum daní, poplatků, majetkových sankcí a dalších povinných plateb na základě zákona tzv. test vyloučení extrémní 

disproporcionality a pro přezkum socio-ekonomických práv pak tzv. test racionality. Ústavní soud tak ve své praxi vytvořil komplexní systém 

standardů přezkumu ústavnosti, nicméně obsah dílčích testů a jejich kritérií, stejně jako vztahy mezi testy navzájem, není definitivně ustálen. 

Naopak značně kolísá. Tento projekt nejprve formuluje normativní model metody proporcionality, jehož cílem je zformulovat ideální podobu 

této metody. Následně provádí důslednou empirickou analýzu praxe ÚS při aplikaci výše uvedené metodologie a její výsledky konfrontuje s 

výše zmíněným normativním modelem metody proporcionality. Toto srovnání pak zrcadlí vývoj a případné nedostatky praxe ÚS při aplikaci 

předmětné metody. V neposlední řadě také umožňuje řešitelům formulovat doporučení pro aplikační praxi ÚS stran aplikace předmětných 

metod.

Submitted project “Proportionality Analysis in Jurisprudence of Czech Constitutional Court” is a follow-up to a doctoral research of the main 

researcher, which has reached its final stage. The subject of this research project is the constitutional review methodology of the fundamental 

rights infringements used by the Czech Constitutional Court (hereinafter “CCC”). General methodological approach of the CCC represents the 

proportionality test in the intensity of optimization requirement. For the sake of a judicial self-restraint principle, the CCC formulated two 

deferential standards, extreme disproportionality exclusion test, which is used as a standard in review of taxes, fees, fines and other 

compulsory payments prescribed by law, and rational basis test, which represents the methodology of socio-economic rights review. Thus, the 

decision-making practice of the CCC creates a comprehensive system of constitutional review standards, where content of individual tests or 

relations between them are not fully defined and stable. Contrarily, it varies significantly. This project follows as stated. First it formulates a 

normative concept of the proportionality analysis, which aims to express the ideal setting of the methodology. Second, it continues by 

thorough empirical analysis of the case-law related to the application of the relevant methodology. Results of the analysis are subsequently 

confronted with the normative model of proportionality analysis, which mirrors a development and shortcomings of the jurisprudence of the 

CCC. Finally, this approach allows us to formulate recommendations for the decion-making practice of the CCC in respect of the methodology 

in question.

93.   IGA_PdF_2017_016

Sociální připravenost dětí k zahájení povinné 

školní docházky - Tvorba výzkumného nástroje Doc. PhDr. Šmelová Eva Ph.D.

Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky je aktuálním tématem, které souvisí nejenom se stále vysokým procentem odkladů 

povinné školní docházky, ale i se změnami, kterými předškolní vzdělávání v současnosti prochází. I když se jedná o téma aktuální, v rámci 

pedagogického výzkumu mu není věnovaná přílišná pozornost. Záměrem výzkumného týmu je realizovat výzkum připravenosti dětí k zahájení 

povinné školní docházky se zaměřením na sociální zralost. Pro pedagogický výzkum této oblasti postrádáme ověřený výzkumný nástroj. Z 

uvedené skutečnosti vyplývá cíl předkládaného projektu, čímž je tvorba a ověření výzkumného nástroje pro zjišťování úrovně sociální zralosti 

dětí v kontextu připravenosti k zahájení povinné školní docházky, a to pro potřeby pedagogického výzkumu. Předpokládaným výstupem 

projektu je výzkumný nástroj s potřebnými vlastnostmi tj. validitou a reliabilitou, manuál pro výzkum sociálních dovedností.

The issue of children’s readiness for compulsory education is related not only to the increasing number of children with postponed compulsory 

education but also the changes that preschool education is currently undergoing. Although this is a topical issue, it is not sufficiently addressed 

by educational research. The team of investigators of the proposed project would like to extend the body of knowledge in this area. The 

objective is to investigate children’s readiness for compulsory education with a focus on social maturity. However, educational research in this 

area requires an open research tool. For this reason, the objective of the present project is the development and validation of a research tool 

designed for measuring the level of children’s social maturity in the context of readiness for starting compulsory education for the purposes of 

educational research. The outcome of the project will be a research tool with all required properties, i.e. validity and reliability, and a manual 

for researching social skills.



94.   IGA_PrF_2017_024

Cloudová platforma pro integraci a vizualizaci 

různých typů geodat Mgr. Nétek Rostislav Ph.D.

Projekt je zaměřen na kartografický a geoinformatický výzkum v oblasti analýzy a vizualizace různých typů geodat, s důrazem na vývoj a 

implementaci nových nástrojů a jejich uplatnitelnost v rámci výuky i výzkumu. Obecně je cílem projektu vytvořit jednotnou platformu pro 

integraci geodat používaných v rámci výuky i výzkumu pro účely Katedry geoinformatiky. Projekt je rozdělen do tří klíčových aktivit (KA 1 - Sběr 

datových sad a zdrojů, KA 2 - Návrh, vývoj a implementace databázové platformy, KA 3 - Analytická a vizualizační platforma), které na sebe 

navazují a tvoří tak ucelený rámec výzkumu zaměřeného na integraci a vizualizaci prostorových dat. Přínosem projektu bude integrace těchto 

tří aktivit, která přinese ucelenou datovou základnu, analytický nástroj pro zjištění charakteristik a parametrů dat, i nástroj vhodný pro jejich 

vizualizaci. Výsledkem projektu bude ucelený soubor nástrojů a přístupů, které umožňují efektivní integraci a vizualizaci různých typů geodat, 

za využití nejmodernějších technologií jak v pokročilých kartografických operací, tak v oblasti publikování dat v prostředí internetu (cloud-

computing).

The project focuses on the cartographic and geoinformatic research in the field of both analysis and visualisation of various types of geodata. 

The emphasis is put on the development and implementation of new tools and employment for teaching and research. The main objectives are 

support of research and teaching within the integration and visualization of spatial data, the development of a new database and metadata 

platform for geodata integration, geodata metrics specifications, definition of spatial mutuality, development of new tools for both analysis 

and synthesis of spatial data in a cloud environment, and finally for publishing spatial visualization via Internet. The project is divided into three 

main pillars, which correspond to the main objectives of the project. Goals will be achieved through close cooperation between experienced 

academics (heads of the pillars of the project) and PhD studemts specialized in dealing with these issues. The result of the project will be a 

comprehensive toolkit approach that allows effective integration and visualization of different types geographic data, using the latest 

technology in both advanced cartographic operations and publishing data on the Internet (cloud-computing).

95.   IGA_LF_2017_027

Komplikace střevních výkonů na I. chirurgické 

klinice dle klasifikace Clavien Dindo. MUDr. Řezáč Tomáš

Klasifikace dle Clavien-Dindo, umožňuje jednoduché, standardizované a reprodukovatelné porovnání výsledků chirurgické léčby mezi různými 

pracovišti, různými léčebnými metodami i na jednom pracovišti za určité časové období. Klasifikace obsahuje celkem 5 skupin, z toho 2 se 

dvěma podskupinami, které jsou řazeny od nejlehčích až po komplikace fatální a umožňuje i sledování ambulantní. Širší implementace tohoto 

systému do odborné literatury zlepší podmínky pro hodnocení a srovnávání výsledků mezi rozdílnými léčebnými postupy, chirurgy nebo 

pracovišti.

Clavien Dindo classification enable simple, standardized and reproductive comparision of surgical treatments between different surgical 

departments, different surgical procedures or on the same department in time period. Classification contains 5 grades with 2 divided to other 

2 units. They are sort from simple to fatal complications and enable us also ambulatory monitoring. Wider implemetation of this classification 

to professional literature improve conditions for evaluation and comparision of results between different medical procedures, surgeons or 

hospitals.

96.   IGA_LF_2017_028 Cíle a buněčné interakce chemických látek Mgr. Krajčovičová Soňa

Předkládaný projekt je rozdělen na dvě části. Cílem obou projektů je syntetická příprava konjugátů přírodních látek s malými organickými 

molekulami a následné studium jejich interakce s nádorovými buňkami. První dílčí projekt je zaměřen na syntézu konjugátů purinových CDK 

inhibitorů s kyselinou listovou. Purinové CDK inhibitory jsou známé jako nadějní cíle pro inhibici proliferace nádorových buněk. Problémem 

tradiční chemoterapie však často bývá nízká selektivita pro nádorové buňky v porovnání se zdravými, což vede k celkové systémové toxicitě. 

Možným odstraněním tohoto nedostatku je cílený transport léčiv k poškozeným buňkám. Je založen na principu zvýšené exprese některých 

specifických receptorů v nádorových buňkách. Jedním ze známých a fungujících specifických ligandů je právě kyselina listová. Cílem projektu 

bude tedy syntetická příprava konjugátů purinových CDK inhibitorů s kyselinou listovou a jejich následné biologické testování a sledování jejich 

chování v buňkách. Druhý dílčí projekt se zabývá syntézou konjugátů cytotoxických triterpenů s vhodnou fluorescenční značkou. Triterpeny jsou 

přírodní látky, které jsou součástí téměř všech živých organismů. Vyznačují se širokou škálou biologických vlastností, ačkoli jejich přesný 

mechanismus účinku je ve většině případu nepopsán. Pro lepší pochopení selektivního cytotoxického účinku námi připravených derivátů 

triterpenů jsme se rozhodli studovat jejich chování v buňkách. Cílem projektu bude syntéza konjugátů cytotoxických triterpenů s BODIPY-FL®, 

jakožto chromoforem a jejich následné pozorování pomocí fluorescenčního mikroskopu, případně sledování proteinových interakcí uvnitř 

buněk.

This project is formally divided into two parts. The main aim of the project is synthesis of conjugates of naturally occurring compounds with 

small organic molecules and subsequent biological study of their interaction with cancer cells. The first part of the project is dealing with 

synthesis of purine CDK inhibitors conjugated with folic acid. Purine CDK inhibitors are well-known compounds, mainly because of their 

potency to inhibit proliferation of cancer cells. However, one of the most serious problems of traditional chemotherapy nowadays is very little 

specificity for cancer cells over the healthy ones, which leads to systemic toxicity. Tumour targeted delivery system can serve as solution to 

increasing specificity, thus decreasing toxicity in healthy cells. It is based on overexpression of cell specific receptors, for example the folate 

receptor, in cancer cells. The folate receptor binds and transports folic acid into cells and is overexpressed in a wide range of human cancers. 

Thus, the aim of the project is synthesis of conjugates of purine CDK inhibitors with folic acid, followed by biological evaluation of their 

behaviour in cells. The second part of the project is dealing with synthesis of conjugates of cytotoxic triterpenes with fluorescent dye. 

Triterpenes are naturally occurring compounds, which can be found in almost all living organisms. They are possessed with promising 

biological activities; however, their mechanism of action remains uncovered. For a better understanding, how molecules prepared earlier in 

our research teams selectively kill cancer cells, we decided to study their behavior in cells. The aim of the project is therefore synthesis of 

conjugates of triterpenes with BODIPY-FL®, as a chromophore, subsequent study with fluorescent microscopy and study of conjugates 

potential interaction with proteins inside the cells.

97.   IGA_FF_2017_024 Digitalizace latinsko-českého slovníku PhDr. Šubrt Jiří Ph.D.

Navrhovaný projekt je zaměřen na rozšíření a revizi digitalizovaného latinsko-českého slovníku DIOMEDEA, jenž začal vznikat na Katedře 

klasické filologie FF UP jako součást projektu ESF „Centrum pro práci s renesančními texty“ a podíleli se na něm i studenti katedry. V rámci 

tohoto projektu byla vytvořena elektronická databáze, do níž bylo vloženo přibližně 15.000 slovníkových hesel na základě existujícího latinsko-

českého slovníku. Tento digitalizovaný slovník funguje v současné době pouze v testovacím režimu pod odkazem www.diomedea.upol.cz a je 

přístupný pouze na heslo. Cílem navrhovaného projektu je rozšíření slovníku o dalších přibližně 5. 000 hesel a korekce chyb, které se objevily 

během testovacího provozu (především v zadávání html znaků). V této upravené podobě bude slovník zpřístupněn širší akademické obci po 

úvodní registraci uživatele. Součástí projektu je i publikace komentovaného českého překladu latinského spisu De mortibus persecutorum 

církevního otce Lactantia.

This project aims to expand and revise the digitized Latin-Czech dictionary DIOMEDEA, which was first developed by the Department of 

Classical Philology (Faculty of Humanities at Palacky University in Olomouc) as a part of the project ESF „Centre for Study of Renaissance texts“ 

and in which the students of Institute have participated. This project has led to the development of an electronic database into which 15,000 

entries taken from an existing Latin-Czech printed dictionary were inserted. The electronic version of the dictionary currently only works in a 

testing mode and can be accessed at a password protected site at www.diomedea.upol.cz. The aim of the proposed project is expanding the 

electronic dictionary with additional 5,000 entries and correction of errors mostly caused by problems with encoding in the html, which have 

been found during this test period. The improved version of the dictionary would then be accessible to a wider academic audience as well as 

the already registered users. In addition, Czech translation of the Lactantius´ writing De mortibus persecutorum with commentary and 

introductory study will be published as a part of the proposed project.

98.   IGA_FF_2017_025

PROCESOVÁ PRÁCE S TĚLESNÝMI SYMPTOMY: 

SUBJEKTIVNÍ ZKUŠENOSTI A MOŽNOSTI VYUŽITÍ V 

PSYCHOSOMATICE. PhDr. Kolařík Marek Ph.D.

Výzkumný projekt se zabývá specifickou metodou Procesové práce s tělesnými symptomy. Tento psychoterapeutický přístup je běžně využíván 

v zahraničí, několikaletou tradici má na Slovensku a v posledních pár letech existuje také v České Republice. Záměrem výzkumu je zjistit přínos 

této metody a navrhnout možné využití v kontextu psychosomatiky. Cílem je zkoumat především subjektivní zkušenosti participantů s touto 

metodou a částečně také souvislost mezi metodou a dalšími aspekty symptomu, celkovým vnímáním symptomů, subj. vnímáním pohody aj. 

Budou použity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody sběru dat. Výzkumný soubor bude čítat min. 40 lidí. Participanti budou randomizováni 

do experimentální a kontrolní/čekací skupiny (cross-over design). Výzkum očekává získání nových informací týkajících se této metody u české 

populace, na jejichž základě bude možné navrhnout její potenciální využití v oblasti psychosomatiky.

The research project deals with a specific method of work Process Work with body symptoms. This psychotherapeutic approach is ordinarily 

used abroad, has already tradition in the Slovak Republic as well as is growing in the last few years in the Czech Republic. The intention of the 

research is to determine the benefit of this method and propose possible use in the context of psychosomatics. The main aim is to discover the 

subjective experiences of participants with this method as well as detect relationship between this method and further aspects of the 

symptom, the general perception of symptoms, subjective perception of well-being. To get the these results, we will use qualitative and 

quantitative methods of data collections. The research group will include minimal range of 40 people. Participants will be randomized into the 

experimental and controlling /waiting group (cross-over design). In connection with the research, we expect finding new information related 

to this method in the Czech population, on their basis we could suggest potencial use in psychosomatics.

99.   IGA_LF_2017_029

Konfirmační testy v diagnostice primárního 

hyperaldosteronismu Doc. MUDr. Václavík Jan Ph.D.

Primární hyperaldosteronismus je jednou z nejčastějších sekundárních forem hypertenze. Je přítomen u 6-10% běžných hypertoniků a u 10-

24% pacientů s rezistentní hypertenzí. Prvním krokem v diagnostice je provedení skríningového vyšetření – stanovení aldosteronu, plazmatické 

reninové aktivity (PRA) a poměru aldosteron/PRA (ARR, aldosterone/renin ratio). Při pozitivním výsledku - zvýšení ARR nad 30 ng/ml/h spolu se 

zvýšením aldosteronu >150 ng/l bývá indikováno provedení konfirmačních testů. V našich podmínkách se nejčastěji užívá infúze 2000 ml 

fyziologického roztoku během 4 hodin. Nová mezinárodní guidelines pro primární hyperaldosteronismus vyčleňují skupinu pacientů se 

spontánní hypokalémií, nedetekovatelně nízkou hladinou reninu a vysokým aldosteronem >200 ng/l, u který nejsou konfirmační testy 

nezbytné. Důkazy podporující toto doporučení jsou však velmi slabé. Dle recentně publikovaných dat francouzských autorů je možné, že 

konfirmační testy není zapotřebí provádět u ještě větší části pacientů. Do této průřezové studie bude zařazeno minimálně 150 pacientů 

vyšetřovaných na našem pracovišti pro suspektní primární hyperaldosteronismus. Budou hodnoceny klinické charakteristiky pacientů, jejich 

aktuální léčba, laboratorní ukazatele, potíže udávané pacienty v době konfirmačních testů a finální diagnóza. Díky výsledkům této studie bude 

možno zhodnotit výtěžnost konfirmačních testů. Pokusíme se také nalézt charakteristiky pacientů, u kterých nebude v budoucnu nezbytné tyto 

testy provádět, což zjednoduší a zlevní diagnostický postup u primárního hyperaldosteronismu.

Primary aldosteronism is one of the most common secondary forms of hypertension. It is present in 6-10% general hypertensive patients and 

in 10-24% of patients with resistant hypertension. The first step in diagnosis is a screening test - determination of aldosterone, plasma renin 

activity (PRA) and the ratio of aldosterone/PRA (ARR, aldosterone/renin ratio). In case of positive result of the screening test (an increase ARR 

above 30 ng/ml/hr together with an increase in aldosterone> 150 ng/l) confirmatory tests are indicated. In our conditions, the most commonly 

used confirmatory test is infusion of 2000 ml of saline over 4 hours. New international guidelines for primary aldosteronism suggest than in 

patients with spontaneous hypokalemia, undetectable low renin and high aldosterone >200 ng/l no confirmatory tests are necessary. 

However, the evidence supporting this recommendation is weak. According to data recently published by French authors, it is possible that 

confirmatory tests are not necessary to perform in an even greater proportion of patients. In this cross-sectional study, we will enrol at least 

150 patients examined in our department for suspected primary aldosteronism. We will assess clinical characteristics of the patients, their 

current treatment, laboratory indicators, symptoms reported by the patients and the final diagnosis. After the analysis of the results of this 

study we will be able to evaluate the yield of the confirmatory tests. We will also try to find the characteristics of patients in whom no 

confirmatory tests will be necessary in the future, which would simplify the diagnostic algorhitm in primary hyperaldosteronism and reduce 

costs.

100.   IGA_FF_2017_026

Text a intertextualita ve slovanských literaturách 

a kultuře I. Prof. PhDr. Pechal Zdeněk CSc.

Výzkum je zaměřen na popis, analýzu a výklad různých podob textu a intertextuality ve slovanských literaturách (česká, ukrajinský, polská, 

ruská) a šířeji ve slovanské kultuře. Text je na jedné straně považován za něco stabilního, uchopitelného, ohraničeného a strukturovaného, na 

druhé straně je vnímána jeho dynamická identita ve smyslu nekonečného odkazování k pluralitním významům a odkazování k jiným textům. 

Intertextovost je chápána jako zdroj významové plurality. Vztahy mezi texty budou zkoumány jako fenomén překladu (text a jeho textová 

překladová interpretace), jako napětí mezi uměleckým textem, jeho vnitřní soudržností a filozofickým kontextem, jako zdroj dynamiky textů v 

kyberkultuře. Tato myšlenková východiska budou zúročena v konkrétních analýzách a výkladových výstupech, jež budou publikovány v podobě 

osmi časopiseckých studií na úrovni J neimp a J rec. a tří výstupů v podobě vědeckých monografií. Všechny práce vycházejí ze zaměření 

doktorandského studia na katedře slavistiky.

A Text and Intertextuality in Slavic Literatures and Culture The research is focused on the description, analysis and interpretation of various 

types of texts and intertextuality in Slavic literatures (Czech, Ukrainian, Polish, Russian) and the Slavic culture in general. On the one hand, a 

text is considered as something stable, intelligible, definite and structured, on the other hand, the text could be perceived as a dynamic identity 

with countless allusions to plural meanings and references to other texts. Intertextuality is understood as a source of plurality of meanings. 

Relations between texts will be studied as a phenomenon of translation (text and textual interpretation in translation), further as a tension 

between the artistic expression, its internal coherence and philosophical context, as a source of text dynamism in cyber-culture. This 

theoretical groundwork will be presented in concrete analyses and outcomes. They will be published as eight studies in non-impacted and peer-

reviewed journals. Three results will take the form of a scientific monograph. All works comply with the scientific focus of doctoral studies in 

the Slavic Department.

101.   IGA_PdF_2017_020

Copingové strategie a smysl života u adolescentů 

v souvislosti se vzděláváním Mgr. Zouharová Martina

Projekt je zaměřen na vnímání školní zátěže a jejího zvládání adolescenty v souvislosti s jejich vnímaným smyslem života. Hlavním cílem 

projektu je objasnit vztah mezi volenými copingovými strategiemi pro zvládnutí stresu a vnímaným smyslem života u adolescentů v souvislosti 

se vzděláváním. Cíl projektu byl konstruován na základě zjištění dosavadní absence výzkumných šetření, které by zjišťovaly souvislosti mezi 

smyslem života v období adolescence a zvládáním školního stresu. Ke sběru dat budou využity standardizované dotazníky z oboru psychologie. 

Pro diagnostiku způsobů, které jedinec uplatňuje pro zvládání zátěže, bude použit SVF 78 dotazník . Ke zjištění existenciálního naplnění jedince 

a jeho osobního smyslu života budou využity ESK škály. Tyto standardizované měrné nástroje budou dále doplněny o dotazník zjišťující 

demografické údaje a informace vztahující se k definování a prožívání školního stresu žáky. Vlastní dotazník bude konstruován na základě 

studia literatury (Řehulka a Řehulková, Macek, Urbanovská ). Zjištěná data budou následně statisticky zpracována za účelem zjištění 

vzájemných vztahů mezi copingovými strategiemi adolescentů, jejich smyslem života v intencích vzdělávání a dalšími sledovanými 

proměnnými. Výzkumný vzorek budou tvořit žáci 3. i 4. ročníků různých SŠ Olomouckého kraje (vedle sledovaného vývojového období nás bude 

ve 4. ročnících zajímat i aktuálně prožívaná zátěž ukončení středoškolského studia a maturitní zkoušky).

This research is focused on adolescentsand their perception of the school stress and the usage of coping strategies and how it is related to their 

perception of meaning of life. The main aim of the project is to clarify the relationship between selection of coping strategies for handling 

stress and perceived meaning of life among adolescents in the context of education. The goals of the project were designed based on the 

findings of the current lack of research studies that investigate the link between the meaning of life in adolescence and coping with school 

stress. For the data collectionthe standardized psychological questionnaireswill be used. To diagnose themeans that an individual applies for 

coping with stress the standardized questionnaire SVF 78 (Janke, Erdmann, Švancaram 2003) will be used. To determine the existential 

fulfillment of the individual and his/her personal perception of meaning of life will be used standardized ESK range (Längle, Orglerová, Kundi, 

2001). These standardized measurement tools will be complemented with questionnaires for evaluationof demographic data and other 

information related to the definition and experiencing the stress of studentsthemselves. The questionnaire will be designed based on the study 

of literature (Řehulka and Řehulková 2001; 1987 , Macek 2003; , Urbanovská 2010). The observed data will be statistically processed in order 

to determine relationships between the usage of coping strategies of adolescents, their meaning of life considering the education and other 

monitored variables. The research sample will consist of students od 3rd and 4th years of various upper secondary schools of the Olomouc 

region (beside the reporting period, we will focus also on the 4th years students and how they who are currently exposed to the strain of 

completing secondary education and school-leaving exams).



102.   IGA_FF_2017_027

Redakce, strategie a ohlas exilových časopisů „La 

Nation Tchèque“ a „Československá 

samostatnost“ Mgr. Puš Ivan

Projekt si klade za cíl přinést na základě výzkumu v Praze, Vídni, Římu a Terstu dosud neznámé skutečnosti o významném propagandistickém 

časopise „La Nation Tchèque“ publikovaném Arnoštem Denisem a později Edvardem Benešem v letech 1915-1919 v Paříži. Kromě zkoumání 

redakčního zákulisí se hodláme věnovat i souvisejícím otázkám: ohlasu tohoto časopisu ve Francii a Itálii a u rakouské kontrarozvědky, jeho 

vlivem na knihu G. Stupariche „La nazione ceca“ (1922), kontextu separatistických časopisů z doby 1. sv. války, jeho vztahu k dalšímu exilovému 

časopisu „Československá samostatnost“. Projektový tým hodlá publikovat čtyři články, z čehož tři databázové, a připravit internetovou 

stránku věnovanou časopisu „La Nation Tchèque“.

The aim of the project is to bring new facts about an important propagandistic journal „La Nation Tchèque“, published by Ernest Denis and 

afterwards by Edvard Beneš in Paris in 1915-1919. The research will be carried out in archives in Prague, Vienna, and Trieste. Apart from the 

main issue (the redaction background of this journal) we wish to deal with other related questions: response of French and Italian press to this 

journal; Austrian counter-intelligence’s response; journal’s influence on Stuparich’s book „La nazione ceca“ (1922); context of the war period 

separatist press; relationship with another exile journal „Československá samostatnost“. The project team plans to publish four articles, three 

of which in database journals, and to prepare a special website dedicated to the journal "La Nation Tchèque".

103.   IGA_PdF_2017_021 Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání

Prof. 

PhDr.PaedDr. Potměšil Miloň Ph.D.

Předmětem výzkumu bude studie zaměřená na školní sociální prostředí – pedagogy a intaktní spolužáky v inkluzivním konceptu, čímž by měl po 

ukončení třetí etapy vzniknout komplexní pohled na tři faktory školní úspěšnosti žáků se zdravotním postižením. Cílem bude charakteristika 

postojů členů cílových skupin ke vzdělávání žáků se zdravotním postižením v inkluzivním prostředí a následně hledání míst pro 

speciálněpedagogickou intervenci a její preventivní či podpůrnou úlohu. Jako cílová skupina byli vybráni pedagogičtí pracovníci základních a 

středních škol a intaktní žáci těchto škol.

The subject of the presented research will be the study focused on the school social environment – educators and intact classmates in the 

inclusive concept, which should be after the completion of the third stage to discover a comprehensive view of the three factors of school 

success of pupils with disabilities. The aim will be characteristic of the attitudes of the members of the target groups to the education of 

students with disabilities in an inclusive environment and, subsequently, finding jobs for special pedagogical intervention and its preventative 

or supportive role. As the target group were selected by the teaching staff of primary and secondary schools and intact pupils of these schools.

104.   IGA_CMTF_2017_006 Dějiny české i světové teologie Prof. Pospíšil Ctirad V. Th.D.

V rámci projektu chceme zpřístupnit prvotní práce českých teologů, otiskované v časopise "Škola božského Srdce", a to zejména v průběhu 19. 

století. Publikované práce budou oskenovány a zveřejněny na webové stránce "Depositum CMTF". Vzhledem k blížícímu se 50. výročí založení 

Mezinárodní teologické komise chceme souborně vydat na elektronickém nosiči námi do češtiny přeložené a již knižně vydané dokumenty této 

komise, aby byly k dispozici odborníkům pohromadě. Konečně v rámci tohoto projektu chceme také připravit do tisku a následně vydat 

nedávno obhájenou doktorskou disertaci Vojtěcha Janšty, Th.D., na téma "Christologické a ekleziologické inspirace v díle Hugo Rahnera".

Within the purview ot the project we would to make accessible original works of the Czech theologians published in the periodical "The School 

of the divine Heart", especially during the 19th century. These works would be scanned and published on the website "Depositum CMTF". In 

view of the approaching 50th anniversary of the foundation of the International Theological Commission we are to edit on an electronical 

bearer the ensemble of the documents of this Commission, just translated by us into Czech and published as separated books and booklets in 

order to present them to interested specialists as a whole. Finally, in the purview of this project, we are going to prepare for printing and to 

publish recently defended doctoral thesis of Vojtěch Janšta, Th.D., entitled "Christological and Ecclesiological Inspirations in the work of Hugo 

Rahner".

105.   IGA_PdF_2017_022

Hodnota vzdělání u studentů z odlišného 

sociokulturního prostředí Mgr. Šemberová Markéta

Projekt je zaměřen na problematiku hodnoty vzdělání u studentů z odlišného sociokulturního prostředí. Na základě výsledků realizovaných 

výzkumných šetření budeme nejprve definovat pojem ‚hodnota vzdělání‘ v různých časových rovinách jejich života, jeho ukotvení v hierarchii 

hodnot každého z nich. Budeme analyzovat aspekty, které na utváření této hodnoty mají vliv (víra žáků; předchozí zkušenosti získané při 

vzdělávání; „životní“ ambice a profesní orientace studentů, gender a sním spojené role a očekávání; kultura, ze které pocházejí, příp. 

vzdálenost této kultury od kultury země, kde vzdělávání aktuálně probíhá; socioekonomický statut rodiny; nejvyšší dosažené vzdělání jejich 

rodičů; podpora rodiny při vzdělávání). Pozornost budeme věnovat materiálním didaktickým prostředkům (především učebnicím), které jsou 

využívány s cílem naučení se jazyku země, ve které jedinec pobývá. V učebnicích sledujeme rovinu věnující se problematice kultury a hodnot 

dané společnosti, především jak jsou tyto aspekty v textu prezentovány. Za účelem získání dat od širokého okruhu respondentů a jejich 

následného srovnání budeme výzkumná šetření realizovat jak v České republice, tak ve Velké Británii a Číně.

The project is focused on the value of education among students from different social and cultural environments. Based on the results of 

performed researches, we will firstly define term “value of education” at different time periods of their lives and its anchorage in the value 

hierarchy of each of them. We will analyse those aspects that have an influence on shaping of the values (e.g. religion, experiences gained in 

their previous education, “life” ambitions and professional orientation of the students, gender and its associated roles and expectations. Other 

aspects include their origin culture, also the difference between this culture and the culture they are being educated in, social and economic 

status of the family, educational attainment of their parents, and, family support during the educational process). Attention will be also paid to 

the didactic material resources (especially to the textbooks) that are used for learning a language of the individual’s residential country, and, 

for the insight into the culture and values of the majority of the society. We are focussing in the textbooks on the fields dedicated to the 

problematic of culture and values of the given society, especially how these aspects are represented in the text. In order to obtain data from a 

large range of respondents and their subsequent comparison, our research survey will be performed not only in the Czech Republic but also in 

the United Kingdom and China.

106.   IGA_FF_2017_028 Ideál a jeho narušení v předmoderní společnosti Mgr. Červenka Jan

Každá kultura si vytváří idealizované obrazy společnosti ať už v politickém, hospodářském nebo sociálním kontextu. Podle Huizingy je 

směřování k ideálu dokonce jedním z definujících projevů kultury, tento ideál podle něj musí přesahovat rovinu samotného společenství, musí 

být zakotven v metafyzické rovině. Tradičním zdrojem idealizovaných představ předmoderní kultury byly náboženské představy inspirované 

biblí a církevními autoritami a historizující pohledy do mýtické minulosti, ve které se měl ideál realizovat. Idealizované obrazy poskytované 

dobovou literární produkcí kontrastovaly s prožívanou každodenní zkušeností. Proto byl ideál zpravidla situován v odlišném čase a prostoru. 

Ideál existující pouze ve virtuální realitě textu se tak vzdaluje každodenní realitě. Reflexe skutečnosti v pramenech je narušením idealizovaných 

představ. Miller prostřednictvím kulturně historické analýzy sledoval tuto ambivalentní situaci v raně novověkém urbánním diskurzu. Popisuje 

dvojí seberecepci protomoderního města, normativní utopickou, která pracuje s vizí ideální harmonické obce a subverzivní realistickou, která 

podává naturalisticky střízlivou charakteristiku města jako konfliktního společenství. Projekt chce uvedené teze prozkoumat v širším spektru 

historických pramenů (polemiky, moralistní tisky, kroniky, preskriptivní prameny), které překračují rámec urbaního diskurzu sledovaného 

Millerem. Ideál a jeho narušení byl reflektován v rozličných kulturních souvislostech a proto se projekt skládá ze třech případových studiích, 

které sledují tuto problematiku v různých typech historických pramenů. Projekt se tak chce přiblížit metodologických přístupům nové kulturní 

historie a zasadit vnímání ideálu a jeho narušení do kontextu široce pojímané kultury. První studie se soustředí na normativní a právní prameny 

zabývající se formováním genderového ideálu ženy - matky a manželky a jeho nejzávažnějším porušením - infanticitidou. Studie bude sledovat 

hlavně využití ideálu jako prostředku pro ospravedlnění drastických trestů proti neřádným ženám. Druhá studie bude sledovat apely na 

jednotlivce využívající ideálu jako motivace pro řádný život, či naopak odrazovat od jeho porušení. Jedná se o typický obraz zprostředkovaný 

moralistní a didaktickou literaturou raného novověku. Ve výsledku nabízí tento typ pramenů pohled na ambivalentní vztah mezi pesimistickým 

pohledem na člověka v každodenní realitě a ideálem konstruovaným náboženskou tradicí. Třetí případová studie sleduje použití ideálu a jeho 

narušení v rámci konfesionálních sporů. Teoretické implikace i praktické důsledky narušení ideálu společnosti byly silnou argumentační zbraní 

používanou v pramenech učenecké povahy ale i v dalších literárních útvarech jako satiry, dopisy a dialogy.

Every culture in history formed some kind of ideal images of society – political, economic or social. According to Johan Huizinga the desire for 

this ideal is even one of the defining aspects of culture. The ideal have to transcend the society itself, it have to be entrenched in metaphysical 

sphere. The traditional source of these idealized images of premodern culture was religious ideas drawn from the Bible or other church 

authorities. Another source were idealized images of the past societies such as Eden or society of the ancestors. However idealized images 

produced by literature were opposed to the everyday experience of their authors. According Delumeau this is one of the reasons why these 

ideals were situated in different time and space, outside of everday reality. The ideal existed only in virtual reality of the text, far away of the 

empirical reality. This discrepancy between virtual ideal and reality is considered as disruption of the ideal. This ambivalent situation was 

described by Miller in his historical analysis of the Early modern urban discourse. He described two kinds of self-perception of protomodern 

city – utopian normative, which used the ideal of harmonical community and subversively realistic, which presents naturalistic, sober 

characteristic of city as place of various conflicts. Our project intends to verify this thesis in wider context of various historical sources (such as 

polemics, moralistic literature, legal sources) which are not strictly bound to the urban space. The premodern authors reflected Ideal and its 

disruption in various cultural relations, therefore the projects is consisting of three case studies, which attempts to present three different 

attitudes to the disruption of Ideal in different types of historical sources. By doing so project is trying to follow approaches of new cultural 

history and put ideal an its disruption in the context of the widely perceived culture. First study is focused on normative and legal sources 

concerned with the formulation of the gender ideal of the women-mother and wife a its most severe violation – infanticide. The research will 

survey use of the ideal as an argument for justification of drastic punishments against disorderly mothers. The second case study is concerned 

with use of the moral ideal as an appeal on individuals used as a motivation for proper life and a warning against violation of the morals. This 

ideal was usually provided by moralatistic and didactic literature of early modern period. This sources provides divergent image of pessimistic 

view on the human nature in everday reality and idealistic image from teological tradition. Third case will survey disrupation of ideal society as 

an argument in confessional disputes. Theoretical implications as well as practical outcomes of disruption of the ideal of society were 

commonly used not only in scholarly literature, but also in other types of literature such as dialogues, letters or satires.

107.   IGA_CMTF_2017_008

Analýza spirituálních, psychologických, sociálních 

a biologických determinant zdraví Mgr. Půža Michal

Institut sociálního zdraví (OUSHI) se dlouhodobě věnuje zkoumání spirituálních, psychologických, sociálních a biologických determinant zdraví. 

Projekt je součástí výzkumného záměru institutu, na kterém se z velké části podílejí studenti Ph.D. Financování projektu zahrnuje náklady na 

sběr dat, uhrazení licencí analytických nástrojů, náklady na materiál pro laboratorní analýzy hladiny oxytocinu, uhrazení nákladů na přepisy 

rozhovorů DIPEx. Smysluplnost předcházejících sběrů dat v této oblasti i sběru budoucích dat (které budou financovány z tohoto projektu) 

dokazuje i to, že redakční rada Československé psychologie schválila, že v roce 2017 věnuje jedno speciální číslo validizacím nástrojů, které byly 

součástí sběrů dat na OUSHI v roce 2016. S tím je spojený největší náklad (191 000 Kč) za licence nástrojů, tak aby byly záležitosti eticky a 

právně ošetřené a také dosbírání dat (156 000 Kč), které je pro zapojení studentů Ph.D. OUSHI nutné. Téměř výhradními autory článků 

zmíněného čísla časopisu budou PhD. studenti.

Olomouc University Social Health Institute (OUSHI) focuses on research of spiritual, psychological, social and biological determinants of health. 

The project is part of OUSHI research, which largely involves PhD. students. The project includes necessary costs for data collection and 

licensing research instruments, material costs for laboratory analysis of oxytocin level, costs for transcripts of DIPEx interviews and essentials 

travel expences linked to OUSHI membership in the DIPEx International network. Meaningfulness of previous data collections and future data 

collections (should be financed by this project) demonstrates that the editorial board of the journal Českoskoslovenska psychologie approved 

one special issue in 2017 dedicated to validation of research instruments that were included in the data collection in 2016. This is associated 

with the largest cost (191,000 CZK) for licenses of the research instruments, so that the research would be ethically correct and final data 

collection (156,000 CZK), which is to engage PhD. students necessary. The sole authors of the articles for the special issue would be mainly 

PhD. students.

108.   IGA_CMTF_2017_009

Metodologie DIPEx v oblasti onkologických 

onemocnění Vacková Kristýna

Institut sociálního zdraví (OUSHI) je autorem certifikované metodiky v oblasti DIPEx pro Českou Republiku a od roku 2015 je také členem 

mezinárodní sítě DIPEx International. S tím jsou spojeny náklady, které jednak pokrývají pravidelné roční setkávání DIPEx International (v roce 

2017 v Kanadě), a pak také roční povinný poplatek. Nutnou součástí výzkumu jsou taktéž doslovné přepisy rozhovorů.

Olomouc University Social Health Institute (OUSHI) is the author of certified DIPEx methodology for the Czech Republic and since 2015 is also a 

member of the international network DIPEx International. Membership brings some costs - for the annual meeting DIPEx international (2017, 

Canada), and then also the annual fee. An essential part of the research are also transcripts of interviews.

109.   IGA_PdF_2017_024 Etická výchova - výzvy a příležitosti Doc. Mgr. Staněk Antonín Ph.D.

Projekt je zaměřen na jednu z nejnovějších součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), a to na 

Etickou výchovu. Problematika bude řešena komplexně z mnoha úhlů pohledu tak, aby výsledky analýz a výzkumného šetření byly co nejvíce 

přínosné v praktické rovině edukační reality. Etická výchova je rozčleněna do 10 hlavních témat a 6 aplikačních rovin, přičemž její koncepce 

umožňuje mnoho mezipředmětových vztahů, a to zejména ve vazbě na vzdělávací obor Výchova k občanství (vzdělávací obsahy Člověk ve 

společnost, Člověk jako jedinec, atd). V prvotní fázi proto dojde k identifikaci potencionálních styčných ploch obou oborů v rámci kurikulárních 

dokumentů. Paralelně s tímto úkolem budou podrobněji charakterizována jednotlivá hlavní i aplikační témata (jejich obsahy, náplně, cíle). Pro 

lepší přehled o problematice etické výchovy bude sledována geneze jejího vstupu do edukačního procesu (ať už teoretického, nebo reálného) a 

to od roku 1918 po současnost s akcentem na změny v přístupu v rámci školské politiky a celkové politické situace. V další etapě budou 

realizovány rozhovory s pedagogy vybraných základních škol, kteří se věnují výuce etické výchovy, s cílem identifikace případných 

problémových oblastí a témat nedostatečně zpracovaných v dostupných učebních textech, pracovních listech, anebo volně dostupných 

šablonách. Úkolem řešitelů projektu v této etapě bude také samotná obsahová analýza učebnic etické výchovy. Ve finální fázi dojde k 

systematizaci poznatků z předchozích segmentů a k formulování persvazivních výsledků kvalitativně orientovaného šetření z praxe. Na základě 

získaných poznatků budou koncipována hlavní doporučení vedoucí ke zkvalitnění výuky etické výchovy a k návrhu komplexního souboru 

metodických listů k jednotlivým tématům, formulovaným v RVP ZV.

The project is focused on ethical education as one of the latest parts of the Framework Educational Programme for Primary Schools. The issue 

will be approached and viewed from many perspectives, therefore the results of the analysis and research are beneficial for the practical level 

of the educational reality. The ethical education is divided into 10 main topics and 6 application levels, whereas its concept enables many of 

the interdisciplinary relations, especially those related to Citizenship Education (educational contents Human and Society, Human as an 

Individual, etc.). The initial phase will identify potential interface of both fields with regards to the curricular documents. In the same time, the 

main and application issues will be characterised (their contents and goals). For better overview of the ethical education issue, the genesis of 

its entrance to the educational process (theoretical or real) will be monitored from 1918 to the present, with emphasis on the changes in the 

education policy approach and political situation. The next phase will realize the interviews with teachers of chosen primary schools, who are 

involved in the ethical education. The aim is to identify possible problematic areas and issues with not adequately elaborated content in 

available book texts, worksheets or templates. The aim of the project participants will be the content analysis of ethical education books. The 

final phase will approach the systematisation of the information from previous segments and it will define the persuasive results of practical 

qualitative research. Based on the knowledge required there will be main recommendations formulated leading to an improvement of ethical 

education and proposals for methodical papers of the issues formulated in Framework Educational Programmes.



110.   IGA_LF_2017_030

Zlepšení diagnostiky Parkinsonovy nemoci a 

atypických parkinsonských syndromů pomocí 

alpha-synucleinu Mgr. Bučilová Kateřina

Parkinsonské syndromy tvoří rozsáhlou a pestrou skupinu onemocnění, mezi něž patří idiopatická Parkinsonova nemoc a atypické parkinsonské 

syndromy. Pro stanovení klinické diagnózy Idiopatické Parkinsonovy nemoci je charakteristická tetráda příznaků – bradykineze, rigidita, tremor 

a posturální instabilita, a dále dobrá odpovídavost na dopaminergní terapii, zatímco atypické parkinsonské syndromy můžeme jednoduše 

charakterizovat jako kombinaci dalších symptomů, které nejsou typické pro Parkinsonovu nemoc a tyto syndromy většinou neodpovídají na 

dopaminergní terapii. Pro zjednodušení můžeme parkinsonské syndromy rozdělit na synukleinopatie a tauopatie podle přítomnosti 

patologických proteinů. Mezi synukleinopatie patří idiopatická Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky a multisystémová atrofie. Do 

okruhu tauopatií řadíme progresivní supranukleární paralýzu, kortikobazální degeneraci a frontotemporální demenci. Klasifikace atypických 

parkinsonských syndromů založená čistě na klinické symptomatice je v dnešní době víceméně nemožná, a to zvláště v počátečních stádiích 

onemocnění, proto se snaha o zlepšení diagnostiky těchto onemocnění zaměřuje v poslední době na pátrání po specifických biomarkerech. 

Doposud nejslibnějším markerem u pacientů s atypickým parkinsonským syndromem je alpha synuclein. Jedná se o protein složený ze 140 

aminokyselin, který je lokalizován v presynaptickém zakončení v těsné blízkosti synaptických vezikul. Přesná funkce tohoto proteinu je nejasná, 

ale předpokládá se, že jeho hlavní role je v kontrole uvolňování neurotransmiterů. Cílem tohoto projektu je stanovit u pacientů s příznaky 

atypického parkinsonského syndromu koncentraci neurodegenerativního markeru alpha synucleinu v krevním séru a mozkomíšním moku. Další 

z cílů je hledání souvislostí mezi koncentrací alpha synucleinu v likvoru a séru s klinickou manifestací onemocnění resp. diagnózou. Zjištěné 

hladiny tohoto markeru budou porovnány s ostatními markery neurodegenerace a nadále budou sledovány a srovnávány s průběhem 

onemocnění. Získané informace by následně mohly sloužit k určení možného prediktivního faktoru určujícího prognózu onemocnění.

Parkinsonian syndromes comprise a large and diverse group of diseases, including idiopathic Parkinson's disease and atypical parkinsonian 

syndromes. For assesment of the diagnosis of idiopathic Parkinson's disease is characterized a tetrad of symptoms - bradykinesia, rigidity, 

tremor and postural instability, and good responsiveness to dopaminergic therapy, while atypical parkinsonian syndromes can be 

characterized as a combination of other symptoms that are not typical for Parkinson's disease, and these syndromes usually do not respond to 

dopaminergic therapy. For simplicity, the parkinsonian syndromes can be divided into synukleinopathies and tauopathies by the presence of 

pathological proteins. Synucleinopathies include idiopathic Parkinsonian disease, Lewy body disease and multiple system atrophy. To the 

sphere of tauopathies belong progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration and frontotemporal dementia. Nowadays the 

classification of atypical Parkinsonian syndromes based purely on clinical symptomatic is much more impossible, especially in the early stages 

of the disease, therefore the effort to improve the diagnosis of these diseases is currently focused on the search for specific biomarkers. So far, 

the most promising marker for patients with atypical Parkinsonian syndrome is the alpha synuclein. It is a protein composed of 140 amino 

acids, which is located in the presynaptic terminals in the vicinity of synaptic vesicles. The precise function of this protein is unclear, but it is 

believed that it´s main role is to control the release of neurotransmitters. The aim of this project is to identify concentration of 

neurodegenerative marker alpha synuclein in serum and cerebrospinal fluid in patients with symptoms of atypical parkinsonian syndrome. 

Another aim is to find the connections between the concentration of alpha synuclein in cerebrospinal fluid and serum with clinical 

manifestation of the disease, respectively diagnosis. The observed levels of this marker will be compared with other markers of 

neurodegeneration, and will continue to be monitored and compared with the course of the disease. The information gathered will be 

subsequently used to determine the potential predictive factor determining the prognosis of the disease.

111.   IGA_LF_2017_031

Fenotypová a genetická analýza lékařsky 

významných bakterií a mikromycet Ing. Röderová Magdaléna

Fenotypová a genetická charakterizace bakteriální rezistence k antibiotikům v humánní a animální oblasti. Vyhodnocení vlivu selekčního tlaku 

antimikrobních přípravků na vývoj odolnosti bakterií. Určení genetické podstaty jednotlivých mechanismů bakteriální rezistence, včetně 

stanovení genetické příbuznosti izolovaných kmenů. Studium genetických mechanismů rezistence klinických izolátů kvasinek a aspergilů s 

využitím molekulárně-biologických metod. Sledování citlivosti mikromycet k systémovým antimykotikům a současný epidemiologický 

monitoring mykotických infekcí. Stanovení protilátkové odpovědi u infekcí vyvolaných kandidami a aspergily. Izolace a identifikace 

mikrobiálních druhů od pacientů s kolorektálním karcinomem a následná charakterizace vybraných genů asociovaných se zvýšeným rizikem 

tohoto onemocnění.

Phenotypic and genetic characterization of bacterial resistance to antibiotics among humans and animals. Evaluation of selective pressure 

influence of antimicrobial agents on the development of bacterial resistance. Determination of the genetic basis of single mechanisms of 

bacterial resistance, including assessment of genetic relationship of the isolated strains. Study of genetic resistance mechanisms in clinical 

isolates of yeasts and Aspergillus sp. using molecular-biology methods. Surveillance of susceptibility of micromycetes to systematic antifungals 

and simultaneous epidemiological monitoring of the mycotic infections. Evaluation of antibody response in Candida and Aspergillus infections. 

Isolation and identification of microbial species from patients suffering from colorectal carcinoma and subsequent characterization of selected 

genes associated with the higher risk of this disease.

112.   IGA_PdF_2017_025

Fenomén soft power v kontextu české muzejní 

kultury a pedagogiky MAG PHIL Jiroutová Jana

Plánovaný výzkumný projekt si klade za cíl přinést do českého prostředí jeden z nejdůležitějších termínů definujících muzeum a muzejní 

pedagogiku 21. století, jímž je soft power. V rámci projektu budou řešitelé zkoumat míru a způsob využití soft power v prostředí českých a 

vybraných zahraničních muzejních a galerijních institucí, stejně tak jako edukační prostředky, které její uplatnění podporují. Předmětem 

výzkumu budou tematická zaměření jednotlivých muzejních a galerijních prezentačních aktivit, jejich uchopení v expozicích a aktivní projevy 

veřejného působení představitelů muzeí a jejich dopad na veřejný diskurz. Zjištěné výsledky z českého prostředí budou komparovány s příklady 

dobré praxe v oblasti využívání soft power muzejních institucí v zahraničí. Výsledky výzkumu budou prezentovány v podobě konferenčních 

vystoupení, monografie a odborných studií. Hlavním výstupem bude odborná kniha věnující se fenoménu soft power v prostředí muzejních a 

galerijních institucí.

The aim of the present research project is to introduce to the region of the Czech Republic one of the most significant terms defining 21st 

century museum and museum education which is soft power. In the context of the Czech and selected foreign museum and gallery institutions, 

the team of researchers will subject to a thorough study the extent and manner in which soft power is applied as well as the teaching tools 

employed in the process. The subject of research will be themes of individual museum exhibitions, the approach used in expositions, and the 

active manifestations of public life of museum representatives and its impact on the public discourse. The results of the research conducted in 

the Czech museums will be compared with the examples of good practice of soft power application in museums from abroad. The objective of 

the project is also to present by means of conference papers, a monograph, and research studies the results of the research. The main outcome 

will be a specialised book on the phenomenon of soft power in the setting of museum and gallery institutions.

113.   IGA_FF_2017_029

Koncept evropeizace a jeho aplikace na vybrané 

politiky evropských zemí a Západního Balkánu Mgr. Kabele Adam

V posledních letech dochází ve výzkumu evropských studií k značnému nárůstu užití konceptu evropeizace. V rámci předkládaného projektu 

bude využito pojetí tzv. 2. generace evropeizace. Evropeizační proces poskytne teoretický rámec pro analýzu vzájemného působení mezi 

strukturami Evropské unie a národní úrovní členských/ nečlenských států ve všech oblastech policy analysis. Z nepřeberného množství oblastí, 

které jsou evropeizačním procesem ovlivňovány, byly pro následující práci vybrány čtyři specifické dimenze, které byly doposud výzkumem 

opomíjeny. Volba témat přitom vycházela z dlouhodobého badatelského zájmu členů řešitelského týmu. První část výzkumu, která se týká 

nečlenských států, si klade za cíl analyzovat vliv EU na srbsko-kosovský konflikt po roce 2008 skrze proces integrace Srbska. Práce bude 

odpovídat na výzkumnou otázku: „Jaký vliv měla integrace Srbska do EU na průběh srbsko-kosovského konfliktu?“ Pro zodpovězení výzkumné 

otázky budou využity analytické nástroje projektu EUBorderConf, jehož autoři Diez, Stetter a Albert zkoumali vliv integrace na hraniční 

konflikty. Druhá část výzkumu se zabývá otázkou, zda a do jaké míry jsou v průběhu času chorvatské národní politické strany ovlivňovány 

evropeizačním procesem. Časově bude výzkum ohraničen roky 1999 až 2016. Bude tedy reflektovat úsek od demokratické tranzice chorvatské 

politické scény až po současnost, konkrétně parlamentní volby konané v roce 2016. Do výzkumu budou zahrnuty politické strany, které splnily 

přinejmenším jedno ze dvou předem stanovených kritérií. A to buď být zvolen do Saboru alespoň dvakrát v po sobě následujících 

parlamentních volbách, nebo alespoň v jedněch parlamentních volbách dosáhnout hranice 15 %. Klíč byl stanoven tak, aby v analýze byly 

obsaženy jak politické subjekty, které disponují konzistentní voličskou podporou, tak noví političtí aktéři, kteří ve volbách do chorvatského 

parlamentu dosáhli natolik přesvědčivého výsledku, z něhož lze predikovat, že jejich úspěch nebyl dán pouze specifikem aktuálního veřejného 

mínění. Ve třetí části výzkumu se budou členové řešitelského týmu zaobírat evropeizací české zahraniční a bezpečnostní politiky a její 

komparací v rámci uskupení států V4. Z důvodu řady podobností při formování zahraničních politik těchto států a vzhledem k tomu, že státy SE 

přistupovaly do Evropské unie společně během tzv. „Velkého rozšíření“, jsou z časového hlediska ovlivňovány stejnou měrou evropeizačního 

procesu. Bude tak zkoumána hloubka tohoto procesu v jednotlivých státech V4 a řešitelé se pokusí zjistit, zda v případě všech těchto států 

dochází k evropeizačnímu procesu způsobem „bottom - up- down“. Dále se budou analyzovat, zda platí tvrzení, že je česká zahraniční a 

bezpečnostní politika z vybraných států evropeizačním procesem ovlivněna nejméně. Poslední oblastí výzkumu evropeizačního procesu bude 

aplikace na konkrétní odvětví, a to železniční dopravu České republiky. Cílem této závěrečné části výzkumu je analyzovat, zda má evropeizační 

proces vliv na implementace evropské legislativy do vnitrostátního práva České republiky. Všechny části projektu budou pojaty jako 

jednopřípadové studie a k jejich řešení bude použito především kvalitativních metod výzkumu. Výstupy projektu budou sloužit nejen pro 

zúčastněné badatele, ale rovněž pro budoucí zkoumání fenoménu evropeizace ve výše zmíněných oblastech, pro něž je použití tohoto konceptu 

poměrně inovativní.

In recent years there has been a significant increase in the focus on the concept of Europeanization within European studies research. This 

project will use the concept of 2nd generation Europeanization. The Europeanization process will provide a theoretical framework for 

analyzing the interaction between the structures of the European Union and member/non-member states in all types of policy analysis. Of the 

countless areas that are affected by the process of Europeanization this project will focus on four specific dimensions that have previously 

been neglected in terms of systematic academic research. The choice of topics was based on the long-term research interests of members of 

the research team. The first part of the research, which is related to non-member states, aims to analyze the influence of the EU on the Serbia-

Kosovo conflict after 2008 through the integration process of Serbia and the EU by answering the research question; “What influence did the 

process of Serbian integration into the EU have on the process of the Serbian-Kosovo conflict.” In order to answer this research question this 

project will use the EUBorderConf, whose authors Diez, Stetter and Albert studied the effect of integration on border conflicts, as an analytical 

instrument. The second part of the research will focus on the slightly narrower question of; “How, if at all, are Croatian national political 

parties being affected by the Europeanization process.” This research will be limited in terms of time from 1999 to 2016. The political parties 

included in the research will have to meet at least one of two predetermined criteria; firstly the party will have to have been elected to the 

Sabor at least twice in successive parliamentary elections, or to have achieved at least the 15% limit and have entered into the national 

parliament at least once. The third part of the research will study the Europeanization of the Czech foreign and security policy and compare it 

to other V4 members. This makes for a suitable comparison given that these States, amongst other historical, and cultural, similarities, all 

acceded to the EU at the same time, during the, so called, “great extension.” In terms of time all of the V4 members should have been equally 

affected by the Europeanization process. This research will investigate the depth of this process and will determine whether individual V4 

members follow the “bottom up down” model. This section will also analyse whether, as has been suggested, Czech foreign and security policy 

has been least affected by the Europeanization process when compared to the other V4 members. The final section of this project will be 

dedicated to a study of the Czech rail transport system the aim of which is to analyse whether the Europeanization process has affected the 

implementation of EU legislation into Czech national law. Each part of this project will be implemented as a single case study and will primarily 

utilise qualitative research methods. This project will not only help the participating researchers but the outcomes will have a wider academic 

application and will serve as a basis for the future exploration of the phenomenon of Europeanization in the above mentioned areas.

114.   IGA_PF_2017_009 Prosazování soutěžního práva v České republice JUDr. Petr Michal Ph.D.

Tento projekt je zaměřen na dvě skupiny problémů související s aplikací soutěžního práva. První se týká tzv. soukromého prosazování, ke 

kterému dochází před národními civilními soudy a které bylo významně ovlivněno unijní směrnicí, která měla být (avšak vesměs nebyla) 

členskými státy transponována do konce minulého roku; cílem projektu v této oblasti je zhodnotit, jakým způsobem byla v ČR transponována 

příslušná legislativa, účastnit se srovnání způsobu transpozice na mezinárodní úrovni a aktualizovat statistiku týkající se soukromého 

prosazování v ČR. Na druhém místě se jedná o tzv. veřejné prosazování, tedy řízení o porušení soutěžního práva před soutěžními úřady; ty 

mohou vydávat specifické formy rozhodnutí, tzv. narovnání a závazky, a rozhodovat o opatřeních k nápravě. Cílem projektu v této oblasti je 

jednak tyto nástroje popsat a srovnat českou právní úpravu s její unijní předlohou, jednak vytvořit statistiku jejich užití v praxi, a to nejen s 

ohledem na četnost, ale i efektivitu ve vztahu k délce správního řízení a úspěšnosti v následném soudním přezkumu.

The project aims at two interconnected issues of application of competition law. The first one concerns private enforcement of competition 

law before national courts, which was significantly affected by an EU directive which was to be (but frequently was not) implemented in EU 

member states by the end of 2016; the project’s goal in this area is to assess the transposition of this directive in the Czech Republic, compare 

it with other Central and Eastern European Countries and update statistics concerning private enforcement in the Czech Republic, gathered in 

2016. The second aim is concerned with public enforcement of competition law by national competition authorities. These authorities are 

entitled to issue specific forms of decisions, including commitments, settlements and behavioural and structural remedies. The project’s goal in 

this area is to analyse these specific legal instruments and compare their Czech and EU regulation, as well as to create statistics of their use 

and effectiveness in practice vis-à-vis the length of proceedings and success-rate before courts.

115.   IGA_LF_2017_032

Vedení mimotělního oběhu technikou „Goal-

directed perfusion“ MUDr. Klváček Aleš

Jednoletý projekt koncipovaný jako prospektivní, randomizovaná, nezaslepená studie porovnávající proběh operace u pacientů podstupujících 

kardiochirurgický výkon vyžadující napojení na mimotělní oběh. Srovnávána budou biochemická a hemodynamická data získaná jednak z 

přístroje Non Invasive Diagnostic Monitoring System M (Spectrum Medical Ltd, UK) a jednak data z dosud běžně prováděných monitorací 

během mimotělního oběhu. Do studie bude zahrnuto celkem 100 nemocných, kteří budou randomizováni do dvou porovnatelných skupin 

(skupina klasický monitorovaných o 50 nemocných, skupina se zapojeným novým monitorovacím systémem). Cílem je stanovit, zda dosavadní 

monitorace během mimotělního oběhu je dostatečná a zda by díky novým technologiím nebylo možné vést perfuzi „fyziologičtějším“ 

způsobem. Součástí sledování bude hodnocení pooperačního průběhu v obou skupinách.

The one-year project designed as a prospective, randomized, open-label study comparing haemodynamic and biochemic parametrs at patients 

undergoing cardiac surgery procedure with using cardiopulmonary bypass. We will compare the data from new monitoring systém Non 

Invasive Diagnostic Monitoring System M (Spectrum Medical Ltd, UK) and the data obtained from so far regurarly performed investigations. 

The study will be included in a total of 100 patients which will be randomized into two comparable groups (group with conventional 

monitoring - 50 patients, group with using new monitoring system - 50 patients). The aim is to determine if the conventional monitoring during 

the cardiopulmonary bypass is sufficient and if the new technologies enable us to manage the operations in more physiological manner. The 

evaluation will include also clinical trial results in both groups in the period of next follow up.

116.   IGA_LF_2017_033

Dlouhodobé výsledky a prediktory selhání 

konvenční a podtlakové léčby hluboké sternální 

infekce po kardiochirurgických výkonech. MUDr. Konečný Jakub

Hluboká sternální infekce (HSI) je život ohrožující komplikací kardiochirurgických výkonů. Cílem jednoročního projektů je analýza a srovnání 

dlouhodobých výsledků konvenční a podtlakové léčby HSI. Dále budou v souboru 148 nemocnýchna základě regresní analýzy hledány 

prediktory negativně ovlivňující morbiditu a mortalitu nemocných s cílem nalezení optimální strategie léčby a rekonstrukce hrudní stěny u 

nemocných s HSI.

Deep sternal wound infection (DSWI) is considered to be life-threatening complication of cardiac surgery. The aim of 1-year research project is 

comparative analysis focused on the long-term outcome of conventional and negative wound pressure therapy. Based on the regression 

analysis, predictors negatively influencing outcome will be determined in the cohort of 148 patients to define optimal treatment management 

of DSWI after cardiac surgery.

117.   IGA_LF_2017_034

Účinnost fixní trojkombinace antihypertenziv v 

běžné klinické praxi MUDr. Kamasová Monika

Léčba arteriální hypertenze snižuje kardiovaskulární mortalitu i morbiditu. Většina pacientů při léčbě nedosahuje cílové hodnoty krevního tlaku 

(TK > 140/90 mmHg). Jedním z nejčastějších důvodů nedosažení cílových hodnot krevního tlaku je špatná adherence k léčbě. Na nízké 

adherenci pacienta k léčbě se mohou podílet i chyby v léčebné strategii jako je nedostatečné využívání kombinační léčby. Cílem naši práce je 

analyzovat, jak použití fixní kombinace perindopril+indapamid+amlodipin ovlivňuje krevní tlak měřený v ordinaci.

Treatment of arterial hypertension reduces cardiovascular mortality and morbidity. Most patients does not reach target blood pressure values 

(blood pressure> 140/90 mmHg). One of the most common reason for uncontrolled levels of blood pressure is poor adherence to treatment. 

Low adherence to treatment may also be caused by mistakes in treatment strategy as insufficient use of combination therapy. The aim of our 

study was to analyze how the use of a fixed combination of perindopril and indapamide and amlodipine affects office blood pressure.



118.   IGA_PF_2017_010

Vybrané aspekty správního uvážení a jeho 

přezkumu JUDr. Gonsiorová Barbora

Předkládaný projekt se zabývá vybranými problematikami institutu správního uvážení. Jeho souhrnným cílem je analýza postavení správního 

uvážení v systému českého veřejného práva a následný rozbor několika problematických, nepříliš probádaných aspektů se speciálním 

zaměřením na vybrané aspekty vycházející z níže položených výzkumných otázek. Řešitelé se domnívají, že projekt si zaslouží pozornost právní 

vědy, vycházejíc ze skutečnosti, že v dané oblasti je správnímu vážení, byť se jedná o institut zajišťující efektivní fungování veřejné správy v 

České republice, aktuálně věnována jen okrajová pozornost. A to i přes jeho nezastupitelný význam, například mj. v oblasti přestupkového 

práva, které se v současnosti připravuje na významnou rekodifikaci v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich. Součástí projektu by, vedle analýzy současného stavu poznání a stavu aplikační praxe správních orgánů a soudů v České republice, měla 

být komparace zkoumaných problematik s právní úpravou a popřípadě praxí v Polské republice. Výstupem projektu bude publikační činnost ve 

formě minimálně čtyř článků publikovaných v recenzovaných časopisech (Právní rozhledy, Správní právo, Jurisprudence, Časopis pro právní 

vědu a praxi a jiné) odpovídajících na níže položené výzkumné otázky. Zásadním výstupem tohoto projektu bude rovněž podstatná část 

disertační práce hlavního řešitele, která nese téma „Správní uvážení a jeho přezkum“. Nastíněná publikační činnost v podobě článků je řešiteli 

zvolena z toho důvodu, že v této oblasti není problematice správního uvážení věnován dostatečný prostor. Hlavním realizátorem všech níže 

anotovaných článků bude hlavní řešitel. Spoluřešitel bude zaštiťovat metodologické vedení, odborné konzultace a případné revize.

The proposed project deals with selected problems of the institute of administrative discretion. Its overall objective is to analyze the position of 

administrative discretion in the Czech system of public law and subsequent analysis of several problematic, not very explored aspects with 

special focus on selected aspects arising from lower research questions. Investigators believe that the project deserves the attention of legal 

science, relying on the fact that in this area is the administrative weighing, although this is an institution to ensure the efficient functioning of 

public administration in the Czech Republic currently given only marginal attention. And it Despite its unique importance, for example, among 

others. in offense law, which is currently preparing for a major re-codification in the form of Act no. 250/2016 Coll. Liability for offenses and 

proceedings on them. Part of the project would, in addition to analysis of the current state of knowledge and practical application state 

administrative bodies and courts in the Czech Republic, the comparison should be investigated issues with legislation and appropriate practice 

in Poland. The project outcome will be publishing in the form of at least four articles published in peer-reviewed journals (Perspectives Legal, 

Administrative Law, Jurisprudence, Journal for Legal Science and Practice, etc.) corresponding to the following research questions. A crucial 

outcome of this project will be a significant part of the thesis principal investigator, which carries the theme "Administrative Discretion and its 

review". Outlined publishing articles in the form of an investigator chosen because, in this area is the issue of administrative discretion devoted 

ample space. The main organizer of all articles annotated below the principal investigator. Co-investigator to sponsor the methodological 

guidance, professional consultation and possible revision.

119.   IGA_FTK_2017_006

Monitoring pohybové aktivity a životního stylu, 

coby základních determinantů zdraví a kvality 

života osob se zdravotním postižením Mgr. Štěpánová Jarmila

Výzkumný projekt je předkládán v souladu s rozhodnutím komise IGA na FTK UP jako jednoletý výzkumný záměr 6 akademických pracovníků, 4 

DPS studentů a 3 studentů navazujícího magisterského studia oboru aplikované pohybové aktivity. Dlouhodobým záměrem katedry 

aplikovaných pohybových aktivit je vytváření vhodných podmínek pro aktivní životní styl osob se zdravotním postižením jako důležitý 

determinant jejich zdraví a kvality života. V posledních dvou letech byla na pracovišti definována výzkumná priorita s názvem “ Pohybová 

aktivita a životní styl jako determinanty zdraví a kvality života osob se zdravotním postižením”. Předkládaný projekt navazuje na tuto prioritu a 

jeho cílem je verifikace subjektivního monitoringu pohybových aktivit u osob se zdravotním postižením a zjištění vlivu pohybových aktivit na 

kvalitu života vozíčkářů. Tento projekt je složen ze tří dílčích projektů: (a) Hodnocení objemu a intenzity pohybové aktivity v habituálních 

podmínkách u osob s paraplegií; (b) Vliv sportu na kvalitu života vozíčkářů; (c) Ověření platnosti otázek zaměřených na pohybové aktivity v 

protokolu Health Behaviour in School Aged Children with disabilities (disHBSC).

Project is submitted as joint project of 6 teachers, 4 doctoral students and 3 master students in study program adapted physical activity. 

Department of adapted physical activity has been focusing on facilitating active lifestyle of persons with disabilities as important determinant 

of quality of life. In last two years research priority titled „Physical Activity and Lifestyle as Determinants of Health and Quality of Life of 

Persons with Disabilities“. Submitted project is constructed in line with this priority and its aim is to verify subjective monitoring of physical 

activity of persons with disabilities and determining the impact of physical activities on quality of life of Wheelchair users. The project consist 

of three sub projects: (a) Evaluation of volume and intensity of physical activity in habitual condition of persons with paraplegia; (b) The impact 

of sport on quality of life of Wheelchair users; and (c) Evaluation of validity of physical activity focused items from disHBSC survey (Health 

Behaviour in School Aged Children with disabilities).

120.   IGA_LF_2017_035

Měření sérových hladin betablokátorů - rozdíl v 

adherenci k léčbě mezi jednotlivými druhy 

betablokátorů MUDr. Kociánová Eva

Suboptimální spolupráce k famakoterapii v léčbě hypertenze je častá. Výskyt non-compliance pacienta k léčbě se udává 25-55%, což vede k 

horší kontrole krevního tlaku a vyššímu výskytu kardiovaskulárních příhod. Jednou z nejhůře tolerovaných skupin antihypertenziv jsou 

betablokátory, pravděpodobně z důvodu častých nežádoucích účinků. Betablokátory jsou nehomogenní skupina léčiv s rozdílnými 

farmakologickými vlastnostmi a také jejich selektivita k beta 1 receptorům je různá. V literatuře jsou však nedostatečná data o rozdílu 

adherence při medikaci jednotlivých molekul betablokátorů. Cílem práce je proto zjistit míru non-compliance k betablokátorům v populaci 

léčené pro arteriální hypertenzi a zvláště rozdíl mezi jednotlivými betablokátory. Účinné látky s nižší selektivitou k beta 1 receptorům mají více 

nežádoucích účinků a pravděpodobná je i horší adherence k léčbě. Průkaz této hypotézy by mohl vést k upřednostnění selektivnějších 

betablokátorů v běžné klinické praxi.

Suboptimal medication adherence is common among patients with arterial hypertension. Studies report non-adherence rates in patients of 25-

53%, leading to worse blood pressure control and higher occurrence of cardiovascular events. Beta blockers are one of the worst tolerated 

groups of antihypertensives, probably due to frequent side effects. Beta blockers are not a homogenous group with different properties and 

also their beta 1 selectivity differs. There is little evidence about comparing the adherence between different beta blockers. The aim of our 

study is to evaluate non-adherence rate among the patients taking beta blockers for the treatment of arterial hypertension and to compare the 

adherence to different types of beta blockers. We suspect, that less selective beta blockers have more side effects and lower adherence is 

possible. The proof of this hypothesis could be a strong argument in selecting beta blocker treatment.

121.   IGA_CMTF_2017_010

Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi 

české sociální práce Doc. PaedDr. Matulayová Tatiana Ph.D.

Profese sociální práce po více než 20 letech zaznamenává kvalitativní i kvantitativní posun. Aktuálně je tématem odborného diskurzu otázka 

legislativních podmínek výkonu profese a diverzifikace kompetencí sociálních pracovníků dle potřeb jednotlivých cílových skupin sociální práce. 

Současně v souvislosti se zásadní reformou v systému sociálních služeb je třeba nacházet nové metody a intervence při řešení souvisejících 

potřeb klientů a komunit. Významnou se stává problematika neformální péče a komunitní práce. Cílem projektu bude identifikovat kritické 

momenty poskytování sociálních služeb z pohledu sociálních pracovníků. Výzkumná šetření budou zaměřena na identifikaci možností podpory 

rodičů seniorského věku, postoje studentů oboru sociální práce na vybraném pracovišti ke komunitní práci a vliv spirituality na zdraví. Dalším 

cílem bude analyzovat význam a přínos dobrovolnické zkušenosti pro budoucí a současné sociální pracovníky. K významným cílům projektu 

patří vytvoření prostoru pro setkání nevládních organizací, tvůrců politik, absolventů oboru, studentů a vyučujících, který by měl umožnit nejen 

sdílení zkušeností, ale i informovat zástupce praxe v humanitární (a další) zahraniční pomoci o možnostech propojení univerzitního výzkumu s 

praxí. Součástí snahy o propojení vzdělávání s praxí jsou i zahraniční praxe studentů, které tvoří samostatnou součást projektu. Projekt tak dále 

umožní pořádání konference a vydání odborných textů v českém i anglickém jazyce.

After over twenty years, social work profession records qualitative and quantitative development. Nowadays, a topic of the professional 

discourse is a question of legislative conditions for exercising the profession as well as diversification of the social workers’ competencies 

according to target groups of social work. At the same time in relation to an essential reform in the system of social services there is a need to 

find new methods and interventions for solving various needs of clients and communities. The importance of informal care and community 

work is growing. The goal of the project is to identify critical moments of providing social services from social workers’ perspective. Research 

surveys will be aimed at identification of possibilities of support for parents of senior age, attitudes of social work students at selected 

workplaces towards community work and the effect of spirituality on health. A next goal will be an analysis of the meaning and contribution of 

volunteerism for to-be and current social workers. Among important goals of the project there is formation of space for meeting of non-

governmental organisations, representations of policymakers, graduates, students and teachers that should contribute to exchange of 

experience as well as to informing representatives of organisations from humanitarian (and other) foreign aid about opportunities for linking 

academic research with practice. International field placements of students represent another part of the attempt for linking education with 

practice and they are a separate part of the project. Then the project will contribute to organisation of the conference as well as to publication 

of academic texts in Czech and English.

122.   IGA_PrF_2017_025

Funkční nanomateriály na bázi železa, uhlíku, 

vzácných kovů a jejich hybridů pro biomedicínské, 

senzorické, magnetické a spintronické aplikace II Doc. Mgr. Tuček Jiří Ph.D.

Nanotechnologie představují jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětvích vědy, jejichž výsledky markantním způsobem zasahují do 

praktického života lidské společnosti v důsledku multidisciplinárního charakteru nanotechnologií a jejich moderních a inovátorských přístupů. 

V nejširším možném pojetí jsou nanotechnologie vnímány jako kolektivní termín pro skupinu vzájemně propojených věd a technologií, které 

společně přispívají k pochopení jevů, vlastností hmoty a procesů ve velmi malých rozměrech (typicky v rozsahu 1 – 100 nm). 

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 počínaje ryze technickými aplikacemi, přes environmentální technologie a konče 

aplikacemi v medicíně. Mimo jiné mohou být jejich produktem nové materiály, tzv. nanomateriály, které vykazují pro praxi mimořádně 

příhodné fyzikálně-chemické vlastnosti a chování, což v posledních letech vedlo ke vzniku a rozvoji nových aplikací a rozšíření těchto 

nanomateriálů do vědních a praktických oblastí, kde dosud nebyly aplikačně aktivní, či zde jejich využití bylo minimální. Předkládaný projekt, 

navazující na projekt IGA_Prf_2016_021, si klade za cíl studium funkčních nanomateriálů na bázi železa, uhlíku, vzácných kovů a jejich hybridů 

za účelem jejich potenciálních aplikací v oblasti medicíny, senzoriky, magnetismu a spintroniky. Projekt se bude sestávat z řešení sedmi dílčích 

aktivit. První aktivita se bude věnovat studiu využitelnosti nanokompozitů na bázi Fe3O4@Ag, představující účinné analytické platformy pro 

detekci biomarkerů nádorových onemocnění; předpokládáme jejich testování pro cílenou detekci biomarkerů rakoviny prostaty (PSA, fPSA a 

PSMA). Druhá aktivita bude rozvíjet již započaté studie zaměřené na sledování interakce buněk s vybranými typy nanomateriálů (převážně na 

bázi uhlíku) a pochopení jejich vlivů na základní buněčné procesy. Netoxické nanomateriály, převážně na bázi grafenu, budou následně 

aplikovány jako potencionální nosiče léčiv; rovněž plánujeme evaluaci vybraných nanomateriálů v genové terapii. Cílem třetí aktivity bude 

syntéza a charakterizace nových nanomateriálů na bázi grafenu s potenciálně zajímavými vlastnostmi uplatnitelnými v elektrochemii. 

Připravené nanomateriály budou testovány v elektrochemickém senzingu jako účinné modifikátory pracovní elektrody v detekci zajímavých 

látek (například dopamin, kyselina askorbová, apod.). Čtvrtá aktivita předkládaného projektu bude řešit problematiku oxidů železa, popis jejich 

fázových transformací v různých teplotách, tlacích a atmosférách a hledání nových strukturních (stabilních či metastabilních) forem. Nově se 

zaměříme na studium nanočásticových systémů na bázi železa a oxidů železa ve střídavých magnetických polích a ohodnocení jejich vlastností s 

ohledem na využití pro odbourání těžkých kovů. Pátá aktivita projektu bude věnována jednomu z neprogresivnějších materiálů současnosti, 

grafenu, a studiu možností indukce udržitelného magnetismu v grafenové mřížce prostřednictvím defektů (substituce, adice, prostorové 

omezení); zde teoretické předpovědi budou konfrontovány s experimentálními pozorováními. Šestá aktivita se zaměří na analýzu sorpce a 

desorpce u nanomateriálů pro ohodnocení sorpčních kapacit jejich povrchů; pozornost bude věnována aplikaci nových měřicích protokolů 

umožňující pochopení rolí fyzisorpce a chemisorpce. Poslední aktivita řešená v rámci předkládaného projektu se bude soustředit na rozvedení 

metodiky měření v Mössbauerově spektroskopii, klíčové experimentální technice pro komplexní fyzikálně-chemický popis železo-obsahujících 

nanomateriálů a sloučenin; zde půjde o rozvoj možnosti měření při nízkých teplotách. Dosažené výsledky budou náplní příslušných 

diplomových a disertačních prací zainteresovaných studentů, budou prezentovány na odborných seminářích a konferencích a budou 

opublikovány v odborných časopisech.

Nanotechnology represents one of the most dynamically developing branches of science whose results and outcomes have a remarkable 

impact on a practical life of the human society. In a general concept, nanotechnologies are regarded as a collective term for a group of 

mutually connected sciences and technologies which together contribute to understanding of properties of a matter and processes taking 

places in nanometer dimensions. Thus, nanotechnological approaches require a complex “synthesis” of knowledge in the field of physics, 

chemistry, biology and mathematics and informatics, which predestinates their utilization in a variety of branches of human activity. Among 

others, new materials, known as “nanomaterials”, can be the products of these nanotechnological approaches. In most cases, these novel 

materials exhibit physico-chemical properties, exceedingly opportune in practice, which, in the past years, led to the rise and development of 

new practical applications and expansion of these materials into scientific and practical areas where they had not been application active 

and/or their utilization had been very limited. The objective of the proposed project, extending the activities solved in the previous 

IGA_Prf_2016_021 project, is to study functional materials based on iron, carbon, precious metals and their hybrids for potential applications 

in the fields of medicine, sensorics, magnetisms, and spintronics. The project is divided in solving seven partial activities. The first activity is 

focused on study of applicability of Fe3O4@Ag-based nanocomposites as effective analytical platforms for detection of biomarkers of tumor 

diseases; we expect to test them for targeted detection of biomarkers of prostate cancer. The second activity is devoted to more thorough 

monitoring of interaction between living cells and selected types of nanomaterials (particularly carbon-based) and understanding their effects 

on basic cell processes. Nontoxic nanomaterials (e.g., based on graphene) will be applied as potential drug carriers; here, we also plan to 

evaluate the suitability of selected nanomaterials in gene therapy. The goal of the third activity is to synthesize and characterize novel 

graphene-based nanomaterials with promising features in electrochemistry. The prepared nanomaterials will be tested in electrochemical 

sensing as effective modifiers of working electrodes for detection of interesting compounds (e.g., dopamine, ascorbic acid). The fourth activity 

of the proposed project addresses the issue of iron oxides, namely, description of their phase transformations at various temperatures, 

pressures and under different atmospheres and search for new structural (stable and/or metastable) forms. Newly, we will focus on the study 

of nanoparticle systems based on iron and iron oxides in alternating external magnetic fields and evaluation of their properties with regard to 

their use for removal of toxic elements. The fifth activity is devoted to one of currently most progressive material – graphene – and study of 

possibilities to induce self-sustainable magnetism over the graphene lattice (e.g., substitution, adatoms, confinement); here, theoretical 

predictions will be confronted with experimental observations. The sixth activity covers the topic of analysis of nanomaterial’s sorption and 

desorption for assessment of sorption capabilities of nanomaterial’s surface. The last activity is focused on expansion of measurement 

methodics in Mössbauer spectroscopy, the key experimental technique for a complex physico-chemical description of iron-containing 

nanomaterials and compounds; within this topic, we will concentrate on development of Mössbauer measurements at low temperatures. The 

outcomes achieved within proposed activities will be described in particular diploma and dissertation theses of project-engaged students, will 

be presented within scientific seminars and conferences and will be published in scientific journals.



123.   IGA_FF_2017_031

Diskurzivní analýza a systémově teoretická 

sémantika Prof. PhDr. Fialová Ingeborg Dr.

Při pohledu na vědecké diskuze posledních let v oblasti filologie lze pozorovat následující trendy: 1. V podstatě nevznikají nové teorie, spíše 

dochází k diferenciaci již existujících modelů jak s ohledem na jejich kompatibilitu s modely, které s nimi hraničí, tak z hlediska jejich 

aplikovatelnosti v příbuzných disciplínách. 2. Stále zřetelněji se ukazuje, že vývoj teoretických modelů, který byl dříve chápán jako neustálá 

revoluce, resp. boj neslučitelných protipólu, je v současné době pojímán převážně evolučně. Tuto tendenci dobře dokládá vývojová linie 

strukturalismus – diskurzivní analýza – systémová teorie. Strukturalismus chápe (nejen) literární text jako uzavřený vesmír, který produkuje 

význam na základě opozice svých hloubkových struktur. Význam textu je tak výsledkem vzájemných vztahů jeho částí. A protože jsou všechny 

tyto části obsaženy přímo v textu, je imanentní analýza textu naprosto dostačující přístup. Diskurzivní analýza M. Foucaulta vychází z modelů 

hloubkové struktury, přesahuje ale zároveň čistě imanentní přístup tím, že se zabývá i sociálními mechanismy, které se podílejí na formování 

diskurzu. Cílem takto pojaté analýzy diskurzu je především objevit texty, které jsou schopné subvertovat stávající společenský řád. Systémová 

teorie sociologa Niklase Luhmanna kritizuje opozici založenou na protikladu mezi konformními a subversivními texty jako příliš zjednodušující 

pro pochopení současné společnosti a nahrazuje ji uzavřenými systémy (jako např. umění, věda, literatura), které na základě binárních kódů 

vytvářejí vlastní pravidla, resp. kontrolní mechanismy ve smyslu diskurzivní analýzy. Pravidla, kterým se řídí literární a vědecké texty, přitom 

vycházejí z binární opozice „tradiční“ vs. „inovativní“, která určuje historický vývoj jak v oblasti vědy, tak i literatury. 3. Původ strukturalismu ve 

sféře jazykovědy je evidentní, ale i diskurzivní analýza a systémová teorie využívají odborných diskuzí a poznatků z oblasti jazykovědných 

disciplín (především sémantiky a pragmatiky), aby prokázaly univerzální platnost svých modelů a komplexitu svých teoretických přístupů. 

Zároveň jsou tyto teorie zpětně recipovány v oblasti jazykovědy. V poslední době byl tak jejich potenciál využit v řadě lingvistických disciplín 

(např. v lexikologii či textové lingvistice). Na základě této popsané blízkosti mezi literárněvědnými a jazykovědnými přístupy se naskýtá 

možnost úzké interdisciplinární spolupráce, takže se na předloženém projektu mohou podílet etablování odborníci a doktorandi se zaměřením 

jak na literární vědu tak i jazykovědu. Cílem projektu je především obeznámení doktorandů a studentů magisterského studia s aktuálními 

standardy v oblasti tvorby teorií a vybudování aktivní terminologie, se kterou nejdůležitější z těchto teorií pracují. Tím by měly být 

doktorandům a studentům zároveň zprostředkovány znalosti a schopnosti potřebné pro formulování samostatných vědeckých projektů a jejich 

podání u odpovídajících grantových agentur, jejichž komise kladou zejména v německé a anglické jazykové sféře velký důraz právě na 

teoretickou a metodologickou stránku projektu, resp. její návaznost na aktuální teoretické diskuze a jim odpovídající odbornou terminologii. 

Výstupem projektu bude kolektivní monografie, která bude mj. dokumentovat význam modelů diskurzivní analýzy a systémové teorie pro 

jednotlivé dizertační projekty a zároveň bude příspěvkem k diferenciaci aktuálních teoretických modelů.

Based on scientific discussion in the last years the following current trends can be observed: 1. There are hardly any new innovative theories 

generated. Instead, the already existing theoretical models are further developed; either in accordance with their compatibility with 

appropriate adjoining models, or with their applicability to other related disciplines. 2. It is becoming evident that models originally seen as 

controversial are to be considered as evolutional elaborations of the previous models rather than as a revolutionary antagonistic reaction to 

them as they tended to be positioned in the scientific field. This phenomenon may be well observed in the following series: structuralism – 

discourse analysis – system theory. In structuralism a text (a cultural one, not necessarily a literary one) is understood to be the closed cosmos 

creating its meanings through the deep structural arrangement of oppositions. Therefore, the meaning of a text arises from its relation to its 

parts. Since all of these elements are included in the text, a purely text-immanent analysis is entirely sufficient. Foucault’s discourse analysis 

builds on the deep structure models (such as Barthes); however, he has overcome the purely text-immanent approach by inclusion of social 

production mechanisms of the discourse; that is, control, organisation, and canalization in his research. Lastly, he strove for detection of 

cultural texts that were able to subvert the order of discourse. In the system theory of the sociologist Niklas Luhmann this opposition between 

the discourse-conformative and subversive texts is criticised as too simple from the point of view of contemporary society and it is substituted 

by henceforth closed systems (mainly science or art, eventually literature) which determine their own rules (or control mechanisms in terms of 

discourse analysis) according to binary codes (similarly as in the binary oppositions in structuralism). As for the literary and scientific texts 

these rules follow the binary code in a traditional/innovative way. This code drives both scientific and literary scientific development. 3. The 

origins of structuralism in linguistics are evident; however, discourse analysis as well as system theory go back to the main linguistic disciplines 

(especially semantics and pragmatics) or scientific discourses in order to guarantee the most universal validity of the model or to support the 

complexity of the theory formation. Conversely, these schemes are also received by the linguistic approach. Earlier, the potential of these 

disciplines was explored in various linguistic branches (such as lexicology and linguistics of writing). Based on the current theoretical proximity 

between linguistic and literary scientific methods, a possibility of a close interdisciplinary cooperation presents itself, so that doctoral students 

and young researchers from both the linguistic and literary section of our department can participate in the project. The aim of the project is to 

introduce the doctoral students and young researchers to the current standard of the theory formation, and to build up active vocabulary 

regarding appropriate theoretical models. This should enable doctoral students to apply for individual scientific projects by various science 

foundations whose committees (especially in German and English speaking countries) put a particular emphasis on thorough knowledge of the 

candidates of current theoretical discourses, as well as their command of the appropriate terminology. The result of the project will be a 

collective monography that will show the significance of discourse-analytical and system-semantic models (possibly also models from the 

sociology of knowledge) when dealing with specific questions in individual stages of dissertation writing. Henceforth, the monography will 

contribute to further elaboration on the current theoretical models.

124.   IGA_LF_2017_037

Různé metody úpravy povrchu dentinu před 

aplikací samo-adhezivního cementu Hammal Milad

V posledních letech se stává použití samo-adhezivních cementů více populární v dentálním světě. Jejich popularita je zřejmě spojena s 

jednoduchým protokolem aplikace. Klinické výsledky se liší u aplikovaných protokolů, ovšem postrádáme jednotný konsensus. Neúspěch vazby 

znamená selhání celého ošetření což je pro pacienta i lékaře velmi frustrující. Výsledky naši studie budou velmi dobře aplikovatelné v denní 

praxi zubního lékaře.

In the recent years, the usage of self-adhesive cement is becoming more popular in the dental world. Their popularity is apparently related to 

its easy application. Clinical Results vary with the applied protocols, but there is a lack of single consensus. Failure of the Linkages means 

failure of the entire treatment which is very frustrating for the patient and the doctor. The results of the study will be very good and applicable 

in daily practice dentistry.

125.   IGA_LF_2017_038

Mechanismy lékové rezistence u nádorových 

buněk Doc. RNDr. Mlejnek Petr Ph.D.

Cílená protinádorová terapie používá racionálně vyvinutá léčiva, která interferují se specifickými molekulami, jež jsou nepostradatelné pro 

proliferaci, a přežití nádorových buněk. Příkladem jsou inhibitory tyrosinových kinas (TKIs), které se používají pro léčbu chronické myeloidní 

leukemie nebo gastrointestinálního tumoru. Nicméně, i přes počáteční senzitivitu vůči chemoterapeutiku si nádorové buňky mohou časem 

vypěstovat rezistenci. Mezi nejčastější příčiny resistence patří mutace cílového genu, která zamezuje interakci léčiva s genovým produktem 

(cílovým proteinem). Mezi často diskutované příčiny vzniku rezistence patří mimo jiné i nadměrná exprese ABC transportérů nebo sekvestrace 

léčiva buněčnými organelami, jako jsou lysozomy. Navrhovaný projekt si klade za cíl zjistit, do jaké míry ovlivňuje lysozomální sekvestrace 

tyrosinkinasových inhibitorů (TKIs) citlivost leukemických buněk k těmto léčivům in vitro. Budeme používat panel lidských buněčných linií 

odvozených od nádorů, k jejichž léčbě se používají TKIs v klinické praxi. Optimalizované extrakce sedimentů buněk, které byly odděleny od 

inkubačního média centrifugací přes vrstvu silikonového oleje. Identifikace a kvantifikace vybraných TKIs je prováděna pomocí LC/MS/MS 

analýzy. Budeme používány standardní cytotoxické testy pro měření senzitivity buněk, jež akumulují studovaná léčiva s různou účinností. Dále 

se budeme snažit identifikovat molekulární mechanismy přispívající k onkogenezi glioblastomu, které lze ovlivnit nízkomolekulárními inhibitory 

tak, aby došlo ke zvýšení antiproliferačních účinků temozolomidu in vitro.

Targeted anticancer therapy utilizes rationally designed drugs that interfere with specific molecules essential for proliferation and survival of 

malignant cells. Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) for the treatment of chronic myeloid leukemia or gastrointestinal tumor can be given as an 

example. However, cancer cells may develop resistance despite initial sensitivity to chemotherapeutic agent. The most common causes of 

resistance include mutations of target gene, which prevents interaction of the drug with the with the target protein. Overexpression of ABC 

transporters and drug sequestration by lysosomes belong to the frequently discussed causes of drug resistance. The proposed project aims to 

determine how lysosomal sequestration of TKIs affects the sensitivity of cancer cells to these agents. We will use panel of human cell lines 

derived from tumors treated with TKIs in clinics. Intracellular levels of selected TKIs will be measured by the direct method, which uses one-

step extraction of cells, which are centrifuged through a layer of silicone oil into the extraction mixture, followed by quantification by 

LC/MS/MS. Standard cytotoxicity assays will be used to evaluate the sensitivity of cells, which accumulate studied drugs with different 

potency. In addition, we try to identify molecular mechanisms contributing to the oncogenesis of glioblastoma, which is possible to affect using 

low molecular weight inhibitors in order to potentiate antiproliferatife effects of temezolomide in vitro.

126.   IGA_PrF_2017_026 Analýza PLDa1, MPK3 a mikrotubulů u rostlin Prof. RNDr. Šamaj Jozef DrSc.

Reakce rostlin na jakékoli podněty prostředí jsou zprostředkovány efektivním přenosem signálů. Mitogen-aktivované proteinkinázy (MAPK) 

jsou specifickou třídou serin/threoninkináz, které se v podobě MAPK kaskád přenosu signálů účastní u všech eukaryotních organizmů. Signální 

dráhy MAPK v odpovědi na stres přenášejí signál formou reverzibilní fosforylace, což vede k modulaci transkripčních faktorů a k následné 

změně exprese genů, dochází však prostřednictvím fosforylace i k aktivaci jiných proteinkináz, enzymů nebo cytoskeletálních proteinů v 

cytoplazmě. Proto jsou MAPK významné pro toleranci rostlin vůči stresům, jsou ovšem zapojeny i do regulace procesů, kterými rostliny 

usměrňují svůj vlastní růst a vývoj. Fosforylace proteinů asociovaných s mikrotubuly prostřednictvím MAPK vede k dynamické modulaci 

komponentů cytoskeletu v rostlinných buňkách. Mitogen-aktivovaná proteinkináza MPK3 se uplatňuje v reakcích rostlin na různé biotické a 

abiotické faktory. Je součástí signálních modulů aktivovaných oxidativním stresem, bakteriálními a houbovými patogeny, nebo při hormonální 

signalizaci. Má funkce i při vývinu kořenů a průduchů. Na vnitrobuněčném přenosu signálů se podílejí i fosfoinositoly, kde především 

fosfolipázy D (PLD) a kyselina fosfatidová (PA) zastávají významné biologické funkce v řízení různých buněčných procesů ve vývoji rostlin a při 

reakcích na stres. Podstata interakce mezi fosfolipázou PLDa1 a cytoskeletem na základě její reverzibilní fosforylace prostřednictvím MAPK ale 

dosud prokázána nebyla. Cílem předkládaného projektu je proto využití buněčně biologických, biochemických, molekulárních a genetických 

metod ke studiu interakcí mezi MPK3, PLDa1 a mikrotubuly při signalizaci vývojových procesů a abiotických stresů u rostlin Arabidopsis 

thaliana. Zaměříme se především na fenotypy plda1 mutantů a kolokalizaci MPK3 s PLDa1 ve vztahu k organizaci mikrotubulů.

Perception of different environmental stimules by plants is related to activation of signal transduction. Mitogen-activated protein kinases 

(MAPKs) are specific serine/threonine protein kinases that in the form of signaling cascades participate in the process of signal transduction in 

all eukaryotic organisms. MAPK signalling pathways in stress reactions transmit signal in the form of reversible phosphorylation, leading to 

modulation of transcription factors and subsequent changes in gene expression. MAPKs activate by phosphorylation also other protein kinases, 

enzymes or cytoskeletal proteins in the cytosol. For this reason MAPKs represent important players in plant stress tolerance and regulation of 

plant growth and development. MAPKs mediate also phosphorylation of microtubule-associated proteins, thus they control dynamic 

modulation of cytoskeletal components in plant cells. MPK3 takes part in reactions of plants to different biotic and abiotic factors. It is 

integrated in signalling modules activated by oxidative stress, in reaction to bacterial and fungal pathogens, and in the signalling of hormones. 

It is involved in development of roots and stomata. Phosphoinositols are another players of intracellular signal transduction. Phospholipases D 

(PLD) and phosphatidic acid (PA) serve important biological functions in the regulation of diverse cellular processes in plant development and 

stress responses. However, the principle of interaction between PLDa1 and cytoskeleton (based on their reversible MAPK-dependent 

phosphorylation) was not clarified yet. Aim of the present project is utilization of cell biological, biochemical, molecular and genetic methods in 

the study of interaction between MPK3, PLDa1 and microtubules in signaling of developmental processes and abiotic stresses in Arabidopsis 

thaliana plants. We will aim mainly on phenotypical characterization of plda1 mutants and colocalization of MPK3 and PLDa1 in relation to 

microtubule organization.



127.   IGA_PdF_2017_026

Výzkum poruch a odchylek komunikační 

schopnosti a orofaciálního systému z 

logopedického hlediska Doc. Mgr. Vitásková Kateřina Ph.D.

Hlavním cílem výzkumného projektu je zkoumání specifických determinantů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka v souladu s tematickým 

zaměřením disertačních prací studentských členů řešitelského týmu. Projektová východiska těží z aktuálního stavu poznání a prioritního směru 

moderního logopedického výzkumu v kontextu výzkumného zaměření Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu. Jedná se o devět 

vybraných fyziologických a patologických odchylek a poruch komunikace a orofaciálního systému, konkrétně v okruhu odchylek a poruch 

artikulace a fonace (s aplikací speciálních přístrojových metod a analýz, včetně artikulografie, akustické analýzy, elektroglottografie apod.), 

fatických vývojových procesů (ve vazbě na specificky narušený vývoj řeči a hodnocení morfologického vývoje u dětí s poruchou autistického 

spektra a mentálním postižením) a získané fatické poruchy (v kontextu kognitivních deficitů), orofaciální deficity jak u dětí, tak u dospělých 

osob, syndromické vady ve vazbě na dysfagie (poruchy polykání) a narušenou komunikační schopnost. Specifickou zkoumanou oblastí bude 

oblast interdisciplinární spolupráce jednak mezi pedagogickými pracovníky a rodiči a jednak mezi vybranými skupinami lékařů a rodiči 

(konkrétně se bude jednat o kvalitu komunikace specifika elektronické komunikace odborníků s rodinami žáků s narušením komunikační 

schopností a jednak o participaci dětských lékařů pro děti a dorost a pediatrů na poskytování logopedické osvěty směřované k poruchám 

polykání). U jednotlivých dílčích podoblastí budou sledovány jazykově-kognitivní, morfologicko-syntaktické, fonační a neuromuskulární 

kvantitativní i kvalitativní charakteristiky s cílem identifikovat, deskripovat, komparovat a finálně syntetizovat vybrané sledované jevy a 

diskutovat je ve vazbě na obdobné výsledky tuzemského i zahraničního výzkumu. Výzkum postihuje všechny věkové skupiny dětí, dospívajících 

a dospělých, včetně tzv. rizikových skupin. Projekt zohledňuje jak edukační (speciálněpedagogické a inkluzivně-pedagogické) podmínky, tak 

prostředí klinické a umožnuje tak hlubší vhled do diagnostických i terapeutických specifikkomplexní intervence poruch komunikace a procesů 

polykání a změn pojetí poradenského procesu. Z metodologického hlediska budou kombinovány kvantitativní a kvalitativní metody s 

experimentálním výzkumem, v některých případech s využitím ojedinělých přístrojových nebo testových metod, z nich některé budou v 

průběhu projektu adaptovány či nově vytvářeny. Při koncipování struktury i obsahu předkládaného projektu primárně respektujeme specifický 

charakter soutěže IGA a hlavní poslání specifického vysokoškolského výzkumu dle zákonného vyhlášení soutěže a stěžejního záměru, kterým je 

úzká propojenost aktivit talentovaných studentů univerzit a jejich participace na vědecko-výzkumných aktivitách spojených s řešením 

specifických problémů, a to v přímé vazbě na témata jejich disertačních a magisterských prací a zaměření jejich studijních oborů. Proto 

jednotlivé dílčí části výzkumu přímo korespondují s odborným zaměřením hlavních členů týmu, kterými jsou studenti doktorského (prezenčního 

i kombinovaného) a magisterského (prezenčního) studia oborů speciální pedagogiky.Plánovanými výstupy budou aktivní prezentace na 

mezinárodních vědeckých konferencích, průběžné publikační výstupy v započitatelných recenzovaných mezinárodních periodikách (WoS, 

SCOPUS, ERIH), vytvoření a publikování závěrečné shrnující odborné knihy.

The main objective of the research project is to investigate the determinants of specific production and perception of voice, speech and 

language in respect to the thematic focus of dissertations of the student members of the team. The project design benefits from the current 

state of the art and a prior direction of modern speech and language therapy research in the context of the research focus of the Department 

of Speech And Language Therapy and Communication Ability Studies. These are nine particular physiological and pathological deviations and 

disorders of communication and orofacial system, specifically within a scope of deviations and disorders of articulation and phonation (with 

the application of special instrumental methods and analyses, including articulography, acoustic analysis, elektroglottography, etc.), phatic 

developmental processes (in relation to specific language impairment and evaluation of morphological development in children with autism 

spectrum disorders and intellectual disabilities) and acquired aphasia (in the context of cognitive deficits), orofacial deficits in both children 

and adults, syndromic disorders in relation to dysphagia (swallowing difficulties) and impaired communication ability. The specific research 

area will be an interdisciplinary collaboration between education professionals and parents, and between selected groups of physicians and 

parents (specifically, it will be the quality of specifics of communication transferred via electronic communication between professionals and 

families of children with communication disorders and also the participation of paediatricians and general practitioners for children and 

adolescents in providing speech and language therapy awareness focusing on disorders of swallowing). For each sub-area we will monitor 

language-cognitive, morphological and syntactic, vocal and neuromuscular quantitative and qualitative characteristics in order to identify, 

describe, compare and finally synthesize selectively observed phenomena and discuss them in relation to similar results in both domestic and 

foreign research. The research affects all age groups - of children, adolescents and adults, including the so-called groups-at-risk. The project 

takes into account both, the education (special education and inclusive education) conditions, as well as the clinical environment and enables 

deeper insight into diagnostic and therapeutic specifics and changes in the concept of counselling process in comprehensive intervention of 

disorders of communication and the process of swallowing. From a methodological point of view there will be the combination of quantitative 

and qualitative methods with experimental research, in some cases using isolated instrumentation and testing methods, some of which will be 

adapted and new ones created during the project. When designing the structure and content of the proposed project we primarily observed 

the specific nature of the IGA competition and the core mission of specific university research expressed by statutory announcement of the call 

and the principal project intention, which are the close participation of talented university students in scientific research activities associated 

with the solution of specific problems, in direct relation to the topics of their dissertations and master's theses and focus of their fields of 

study. Therefore, individual parts of the research correspond directly with expertise of key team members, which are doctoral PhD full-time 

and part-time) and masters (full-time) students of the fields of special education studies. The planned outputs are active presentations at 

international conferences, ongoing publication outputs in peer-reviewed international periodical journals, and the creation and publication of 

the final summarizing scientific expertized book.

128.   IGA_LF_2017_039

Ovlivnění non-motorických symptomů 

Parkinsonovy nemoci pomocí terapie hlubokou 

mozkovou stimulací MUDr. Bardoň Jan

Parkinsonova nemoc (PN) je chronické progresivní onemocnění nervové soustavy, které se projevuje typickým extrapyramidovým 

hypokineticko-rigidním syndromem. Kromě známé motorické tetrády příznaků (tremor, bradykineze, rigidita a posturální instabilita) se až u 

100 % pacientů s PN vyskytují symptomy non-motorické (NMS), jako je například hyposmie, deprese, autonomní dysfunkce či psychotické 

projevy. Tyto NMS ovlivňují kvalitu života pacientů často daleko více než příznaky motorické. Léčba PN je komplexní, z farmak jsou užívány 

agonisté dopaminu a levodopa. K metodám léčby pokročilé PN patří kontinuální infuze Duodopy pomocí perkutánní endoskopické 

gastrostomie, kontinuální subkutánní infuze apomorfinu a stereotaktická operace - hluboká mozková stimulace (DBS – z anglického deep brain 

stimulation). DBS využívá vysokofrekvenční stimulace mozkových struktur pomocí trvale implantovaných elektrod. DBS by podle nových studií 

mohla mít významný vliv na NMS Parkinsonovy nemoci. V našem výzkumu proto budeme sledovat ovlivnění NMS pomocí terapie DBS za použití 

8 standardních dotazníků. Pro správnou funkci elektrod DBS je nutná jejich přesná implantace. Dalším cílem našeho výzkumu je hodnocení 

přesnosti implantace elektrod DBS na našem pracovišti. Finálním cílem našeho projektu je korelace pozice stimulačních míst elektrod DBS za 

využití softwarového systemu SureTune a non-motorické symptomatiky u pacientů s PN, která bude prováděna post-hoc za použití 

vypočtených dat a vyhodnocených klinických škál. Pokusíme se touto prací prokázat, jestli existuje určitý vztah mezi konkrétně zastimulovanou 

oblastí subtalamického jádra a zlepšením v určité non-motorické oblasti u pacientů s PN, což by mohlo být do budoucnosti velkým přínosem 

pro klinickou praxi.

Parkinson´s disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder which is characterized by typical extrapyramidal hypokinetic-rigid 

syndrome manifesting clinically not only with classical motor symptoms, like tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability, but also 

with other ones which are called non-motor symptoms (NMS). Recent records indicate that the non-motor symptoms such as hyposmia, 

depression, autonomic dysfunction or psychotic disorders occur in up to 100% cases. NMS frequently determine the degree of disability and 

quality of life of patients much more than the motor symptoms. Treatment of PD is complex and includes pharmacological therapy, such as 

dopamine agonists and levodopa, and in advanced PD continuous subcutaneous apomorphine infusion, continuous intrajejunal infusion of 

Duodopa intestinal gel and a stereotactic surgical procedure – deep brain stimulation (DBS). DBS uses high frequency stimulation of certain 

brain structures. According to the recent studies DBS could influence NMS in PD. The aim of our study is to observe impact of DBS on NMS 

using 8 standard questionnaires. Precise placement of DBS electrodes is necessary for their correct function. Another aim of our research is to 

evaluate the placement accuracy of DBS electrodes in our department. The last object of the study is to evaluate correlation between the exact 

position of the DBS electodes within subthalamic nucleus using software SureTune and the NMS of PD. We will try to prove that stimulaton of 

specific area of subthalamic nucleus leads to improvement of NMS which could be beneficial for clinical practise.

129.   IGA_FTK_2017_008

Účinky zaměření pozornosti na zrakové vnímání a 

motorický výkon u dětí Mgr. Abdollahipour Reza

Předchozí výzkum v oblasti učení motorických dovedností a provádění motorických úloh ukázal, že verbální pokyny a zpětná vazba, které jsou 

obvykle poskytovány instruktory nebo učiteli, může nasměrovat zaměření pozornosti jedince buď interní aspekty dovednosti (např. koordinace 

realizace pohybu) nebo na vnější aspekty dovednosti (např. environmentální stimuly, jako jsou objekty, rysy nebo místa). Toto zaměření 

pozornosti pak může mít vliv na efektivitu a účinnost pohybu. Konkrétně byly prokázaný výhody externího před interním zaměřením pozornosti 

v různých typech motorických úloh. Přesto mechanizmy, které jsou základem těchto výhod, nebyly dostatečně prozkoumány. Podle “hypotézy 

limitů pohybového výkonu“ se domníváme, že pokud je pozornost zaměřena na části těla, dochází k narušení automatické kontrole pohybu, což 

vede ke zhoršenému pohybovému výkonu. Na základě předchozího výzkumu bylo také navrženo, že výhody externího zaměření pozornosti v 

porovnání s interním zaměřením, mohou vyplívat ze zlepšeného získávání vizuálních informací. Naše předchozí výsledky dokazují, že výhody 

externího zaměření pozornosti jsou nezávislé za vizuálním vnímání v diskrétních pohybových úlohách. Cílem této studie je proto prozkoumat 

interakce mezi zaměřením pozornosti a vizuálním vnímáním ve dvou typech kontinuálních pohybových úloh (balanční úloha na stabilometru a 

chytání letícího míčku). Jelikož je vizuální vnímání rozhodujícím faktorem při provádění kontinuálních motorických úloh, předpokládáme, že 

bude docházet k interakci mezi vizuálním vnímáním a instrukcemi zaměření pozornosti. Konkrétně pak předpokládáme, že instrukce zaměření 

pozornosti mohou ovlivnit využití vizuálních informací z prostředí během provádění kontinuálních pohybových úloh. V první fázi projektu bude 

nakoupen potřebný materiál a bude zahájena spolupráce s vybranými školami spočívající v získání pedagogických a psychologických anamnéz 

dětí, informovaného souhlasu rodičů a budou provedeny diagnostické testy pro zjištění úrovně motorické koordinace a pozornosti. V druhé fázi 

proběhne samotný experiment. Ve třetí fázi bude provedena analýza dat a připraveny plánované výstupy. Tento projekt spadá do vědní 

disciplíny zabývající se motorickým učením a řízením motoriky s podporou poznatků z psychologie, neuropsychologie a využívá 

neuropsychologických, psychomotorických a kinematických výzkumných metod. Do experimentu bude zahrnuto 42 dětí ve věku 9 – 11 roků. 

Účastníci budou provádět rovnovážnou úlohu a interceptivní úlohu za různých podmínek pozornostního zaměření. Zařízení eye-tracker bude 

využito pro sledování pohybu očí z důvodů zjištění role instrukcí zaměření pozornosti na vizuální vnímání. Zařízením eye-tracker bude rovněž 

sledováno rozšířením zornic jako indikátor úrovně řízené pozornosti a duševního úsilí. Psychomotorické metody Inventář MABC-2, Test 

motoriky pro děti MABC-2 a Test pozornosti D2-R společně s pedagogickými a psychologickými anamnézami budou použity jako vstupní měření 

pro hodnocení inkluzivních a exkluzivních kritérií pro zapojení dětí do studie. Hlavním přínosem tohoto projektu je lepší porozumění základním 

mechanizmům účinku zaměření pozornosti na motorický výkon a motorické řízení pohybu. Předpokládáme, že budou objasněny hlavní rysy 

vztahů mezi zaměřením pozornosti, zrakovým vnímáním, motorickým řízením pohybu a motorickým výkonem. Na základě zjištěných interakcí 

mezi výše uvedenými jevy budou vytvořeny doporučení a strategie pro využívání verbálních instrukcí a rozšířené zpětné vazby pro optimalizaci 

osvojování si senzomotorických dovedností v edukačním procesu a volnočasových aktivitách dětí školního věku

Research on performance and learning of motor skills have shown that verbal instructions/feedback that are typically given by instructors or 

practitioners can direct performers’ focus of attention to either internal (coordination of movement execution) or external (environmental 

stimuli such as objects, features, or locations) aspects of skill, which can affect the rate of movement effectiveness and efficiency. Specifically, 

the superiority of an external focus compared to an internal focus of attention has been shown in different types of motor skills. Yet, the 

mechanisms that underlie these advantages have not been well investigated. “The constrained action hypothesis” states that under internal 

focus, the possibility for disruption in automatic control processes increases and the chance for goal-action coupling decreases which results in 

degrading performance outcome. Whereas under external focus, the chance for goal-action coupling increases and as a result performance 

outcome enhances. Researchers have also suggested that enrichment of perceiving visual information in external focus compared to internal 

focus might be the cause. In the previous research we found out that the advantages of external focus of attention is independent of vision for 

discrete body projection motor skills. The aim of the current study is to investigate the effects of attentional focus instructions on vision in two 

different coordinative types of the motor tasks - continuous body projection tasks (balance on stabilometer) and continuous object projection 

motor tasks (catching). As vision is critical for continuous motor skills we predict that vision interacts with attentional focus instructions. 

Particularly, we hypothesize that attentional focus instructions may affect utilization of visual information from environment during execution 

of both continuous body and object projection motor tasks. In the first phase we buy the necessary materials, cooperate with the school to 

obtain the educational and psychological anamneses of the children, the informed consents, and carry out the diagnostic tests to check level of 

motor coordination and attention. In the second phase, we will carry out both experiments. In the third phase, the data analysis and 

preparation of the manuscript for submission in the journals is planned. This project concerns the discipline of Motor control and learning, with 

support of knowledge from psychology and neuropsychology, with use of neuropsychological, psychomotor and kinematics research methods. 

The basic research plan adopted in the project are experiments. 42 children (9-11 years old) will be involved in the execution of the balance 

and catching tasks under different attentional focus conditions (external, internal, control). The Eye tracker system will be used to record the 

eye movements of children in order to understand the role of attentional focus instructions on vision and record of the pupil dilation as the 

indicator of a level of controlled attention/mental effort. The psychomotor methods such as the MABC-2 Checklist, the MABC-2- test, and Test 

of attention d2-R, and educational and psychological anamneses will be used as the entry measurements to control the inclusive and exclusive 

criteria for involving of the children into the study. The major contribution of the project is expected to be for better understanding of 

underlying mechanisms of the effects of the attentional focus on motor control and performance. In other words, we expect revealing a 

feature of the relations among attentional focus – visual perception – motor performance and motor control. On the base of revealing of the 

interactions between the above mentioned phenomena, recommendations for teaching strategies in the field of verbal instructions and 

augmented feedbacks to optimize acquisition of the sensorimotor skills in the school-age children in school and leisure time settings.



130.   IGA_FZV_2017_012

Kvalita života pacientů s kořenovým syndromem 

bederní páteře MUDr. Kozák Jiří

V posledních letech můžeme sledovat zvýšený zájem o zkoumání kvality života. V současné době studium kvality života znamená hledání a 

identifikaci faktorů, které přispívají k dobrému a smysluplnému životu a k pocitu lidského štěstí (Payne, 2010). Kvalita života je označována jako 

mutlidimenzionální, multifaktoriálně podmíněná a mluvíme o ní jako o fenoménu multiúrovňovém, multidisciplinárním, tedy o fenoménu s 

vysokou mírou komplexnosti (Gurková, 2011). Kvalita života je determinována řadou faktorů, jako jsou životní podmínky, zdravotní stav a 

mnohé další (Olišarová, Dolák, Tóthová, 2013). Mezi další faktory ovlivňující kvalitu života patří věk, pohlaví, rasa, vzdělání, rodinný stav nebo 

momentální sociální situace, uznávané hodnoty, ekonomická situace, religiozita, kulturní zázemí, polymorbidita atd. (Němec et al., 2009). 

Měření kvality života je užitečné pro lepší porozumění reakci pacientů na nemoc a pro rozvoj léčebných procesů, stejně tak pro sledování 

účinnosti zdravotní péče. Získaná data mohou být použita pro ekonomické analýzy, přidělování prostředků a ovlivňují politiku zdravotní péče 

(Kauhanen, 1999). Kvalitu života může narušit bolest zad, která je jednou z nejčastějších příčin přivádějících pacienta k lékaři. Vhodná je včasná 

diagnostika akutní bolesti zad a snaha zabránit přechodu do chronicity (Kondrová, 2012). Kořenový syndrom (radikulopatie) je charakterizován 

bolestí vznikající na podkladě komprese nervového kořene v meziobratlovém prostoru (Bednařík, 2005). Základem úspěšné léčby 

vertebrogenních syndromů je její správná indikace. Druh a způsob léčby lze indikovat až po podrobném vyšetření, patogenetickém rozboru, 

zhodnocení klinických symptomů jednotlivých poruch vzhledem k celkovému klinickému stavu. Jednou z moderních léčebných technik v léčbě 

kořenového dráždění způsobeného protruzí či prolapsem ploténky s útlakem nervového kořene je periradikulární terapie ozonem (Buric, 2008; 

Das, 2009; Josuu, 2014; Vivekanda, 2015). Podobně jako periradikulární aplikace kortikoidů a anestetik je indikována všude tam, kde selhala 

běžná konervativní terapie a chirurgická léčba ještě není indikována. Kvalita života pacientů bude zkoumána pomocí generického dotazníku SF 

36 – (Short-Form with only 36 questions) je široce používaný nástroj. „Hodnotí osm kvalit života: limitace ve společenských aktivitách, limitace 

ve fyzické aktivitě, limitace v běžných aktivitách, tělesná bolest, duševní zdraví, limitace z důvodu citových, vitalita, obecný pocit zdraví“ 

(Slováček, Slováčková, 2012). Projekt sleduje tyto cíle: Zjistit kvalitu života pacientů s kořenovým syndromem bederní páteře (zkoumaný 

soubor). Zjistit, zda existují signifikantní rozdíly v míře kvality života pacientů s kořenovým syndromem bederní páteře léčených periradikulární 

terapií ozonem nebo periradikulární terapií směsí kortikoidu s analgetikem. Pro řešení zkoumaného problému byl zvolen kvantitativní přístup. 

Jako technika sběru dat bude užita metoda standardizovaných dotazníků – SF 36. Zkoumaný soubor respondentů bude tvořen pacienty s 

diagnózou kořenového syndromu bederní páteře indikovaných k periradikulární terapii. Vstupním kritériem prvního souboru respondentů 

budou pacienti s kořenovým syndromem bederní páteře indikováni k periradikulární terapii ozonem. Vstupním kritériem druhého souboru 

respondentů budou pacienti s kořenovým syndromem bederní páteře indikováni k periradikulární terapii směsí kortikoidu a anestetika.Výstupy 

získané projektem budou prezentovány na konferenci a budou publikovány v recenzovaném periodiku.

In recent years, we have seen an increased scientific interest in the quality of life. At present, studying the quality of life means to search for 

and identify factors which contribute to a good and meaningful life and feeling of happiness (Payne, 2010). Quality of life is described as multi-

dimensional, multi-factor, multi-level and multi-disciplinary phenomenon of high complexity (Gurková, 2011). Quality of life is determined by 

several factors such as life conditions, health condition and many others (Olišarová, Dolák, Tóthová, 2013). Among factors affecting quality of 

life are age, sex, race, gender, education, family status or current social situation, accepted values, economic situation, religion, cultural 

background, polymorbidity, etc. (Němec et al., 2009). Measuring quality of life is needed to better understand patient’s reaction to illness and 

to initiate healing processes as well as to monitor the effectiveness of heath care (Kauhanen, 1999). Quality of life may be reduced by back 

pain, which is one of the most common reasons for seeing a doctor. Timely diagnostics of acute back pain is appropriate in order to prevent the 

pain turning chronic (Kondrová, 2012). Nerve root syndrome (radiculopathy) is characterised by pain resulting from a compressed nerve root 

in the intervertebral space (Bednařík, 2005). The key to the successful treatment of vertebrogenic syndrome lies in the correct indication. The 

type and way of treatment can only be indicated after a detailed examination, pathogenetic analysis, assessment of clinical symptoms of each 

disorder with regard to the overall clinical condition. One of progressive therapeutic techniques in the treatment of nerve root irritation 

caused by disc protrusion or prolapse with compression of the nerve root is periradicular ozone therapy (Buric, 2008; Das, 2009; Josuu, 2014; 

Vivekanda, 2015). Similarly to periradicular application of corticoids and anaesthetics, the therapy is indicated when common conservative 

therapy fails and surgical treatment is not indicated. The aims of the project are: 1) to ascertain quality of life in patients with nerve root 

syndrome of lumbar region (sample group); 2) to ascertain whether there are significant differences in perceived quality of life between 

patients suffering from nerve root syndrome treated with periradicular ozone therapy and those treated with periradicular mixture of 

corticoids and analgesics. A quantitative approach was selected. Data will be collected using a standardised questionnaire SF 36 (Short-Form 

with only 36 questions). SF – 36 is a widely used tool, “assessing eight different qualities of life: limitation in social activities, limitation in 

physical activities, limitation in everyday life, physical pain, mental health, emotional limitation, vitality and general well-being” (Slováček, 

Slováčková, 2012). The sampl group will comprise of patients diagnosed with nerve root syndrome of the lumbar region indicated for 

periradicular therapy. Inclusion criteria for the first group will be patients diagnosed with nerve root syndrome of the lumbar region indicated 

for periradicular ozone therapy. The inclusion criteria for the second group will be patients diagnosed with nerve root syndrome of the lumbar 

region indicated for periradicular corticoid and analgesic therapy. The results of the project will be presented at a conference and published in 

a peer-reviewed journal.

131.   IGA_FF_2017_034

Osobnosti divadelní kritiky v Olomouci a Ostravě 

v letech 1956–1970 Prof. PhDr. Lazorčáková Tatjana Ph.D.

Tématem projektu je divadelní kritika, jejíž novodobé dějiny nejsou doposud zpracovány. Výzkum kritické reflexe v Ostravě a Olomouci zachytí 

na základě rešerší v dobovém tisku osobnosti divadelních kritiků, kteří v letech 1956–1970 soustavně sledovali činoherní tvorbu 

profesionálních scén v obou městech. Cílem projektu je vytvořit lexikon (slovník) osobností kritiků směřující k vyhodnocení kvality, stylu a 

hodnotících kritérií divadelní kritiky. Časová etapa politického uvolňování od 1956 do nástupu normalizace (1970) umožní současně zachytit 

rozvoj a význam divadelní tvorby v tzv.„zlatých šedesátých“ i historickou hodnotu jejího reflektování (včetně diváckého přijetí a dobové 

atmosféry). Paralelně s přípravou publikace vznikne otevřená databáze (umístěná na studentském divadelně kritickém serveru divabaze.cz), 

která bude zpřístupněna odborné, studentské i širší veřejnosti.

The theme of the project is theatre reviewing, which postward history has not been covered yet. Research on critical reflection in Ostrava and 

Olomouc will portray personalities of the theatre critics in the context of the times, who consistently followed professional drama scenes in 

both cities in the years 1956–1970. The project aims to create a lexicon (dictionary) of critics, focusing on evaluation of the quality, style and 

evaluation criteria of theatre criticism. The period of political release from 1956 until the onset of normalization (1970) will enable to capture 

both the development and importance of theatre work in the so-called "golden sixties" and the historical value of its reflection (including 

audience acceptance and period atmosphere). In parallel with the preparation of the publication, an open database will be created (located on 

the student critical server divabaze.cz), and it will be accessible to professional, student and general public.

132.   IGA_FF_2017_035

Komplexní analýza textu na příkladu české 

prezidentské kampaně 2018 Mgr. Mrázková Michaela

Badatelským záměrem projektu je tvorba metodologie komplexní analýzy textu a její aplikace na vzorek komunikátu diskurzu české 

prezidentské kampaně 2018. Cílem je vytvoření komplexní metodologie umožňující analýzu a popis politických komunikátů se zaměřením na 

psanou i mluvenou formu. Aparát je tvořen jednotlivými analytickými nástroji, které synergicky tvoří komplexní výstup. Metodologie analýzy 

primárně navazuje na analytickou koncepci vycházející z publikace Analýza komunikačního procesu a textu (Kořenský, Hoffmannová, 

Müllerová, 2013). Vyčerpávající analýzu textů zaručuje extenze o kvantitativní a sémiotickou analýzu. Za užití sémiotické analýzy a eye 

trackingu budou následně zkoumány vybrané vizuální materiály kampaně a výstupy obou analýz budou dále usouvztažněny. Propojení 

analytických výstupů odlišných metod vytváří komplexní analytický aparát použitelný nejen pro rozbor politických komunikátů, ale i jiných 

druhů publicistických textů.

The research aim of the project is to create methodology and its application to a sample of the discourse of the presidential election 2018. The 

aim is to create a comprehensive methodology allowing analysis and description of the political utterances with a focus on written and spoken 

form. The apparatus consists of various analytical tools that synergistically forms a complex output. The analysis is primarily built on the 

analytical concept sourced in the publication Analýza komunikačního procesu a textu (Kořenský, Hoffmannová, Müllerová, 2013). 

Comprehensive analysis of texts guarantees the extension by quantitative methods. On selected visual campaigne materials semiotic analysis 

and eye tracking method are used. Results of both analyzes will be further related . Completion of analytical outputs of different methods 

creates a complex analytical apparatus applicable not only to analyze the political utterances, but also other kinds of journalistic texts.

133.   IGA_PrF_2017_028

Nanosystémy, Biomolekuly a Molekulární 

Systémy VI Doc. Mgr. Banáš Pavel Ph.D.

V rámci experimentální části navrhovaného projektu se zaměříme na výzkumné činnosti z oblasti studia přípravy, charakterizace a aplikačních 

možností 2D-nanomateriálů na bázi grafenu, fluorografenu a jejich derivátů. Studovány budou reaktivita fluorografenu, možnosti jeho využití 

jako potenciálního prekurzoru pro přípravu dalších 2D materiálů, dále pak povrchy a povrchové vlastnosti 2D materiálů a jejich studium 

pomocí rastrovacích mikroskopů. Mimo to se v projektu zaměříme na studium adsorpce malých molekul na povrch 2D materiálů a vztahu mezi 

těmito povrchovými vlastnostmi a mechanickými vlastnostmi práškových materiálů. V teoretické části projektu se budeme převážně zabývat 

strukturou, dynamikou a funkcí vybraných biomakromolekul, konkrétně RNA systémů, cytochromů P450 a lipidových membrán. V této části 

bude využito moderních metod molekulové dynamiky se zahrnutím explicitního solventu, vysoce přesných kvantově chemických výpočtů nebo 

hybridních QM/MM metod umožňujících kvantově chemický popis katalytické reakce v biomolekulách. Zaměříme na studium strukturní 

dynamiky a funkce nekódujících RNA popř. RNA fragmentů jako jsou ribosomální fragmenty nebo riboswitche a metody teoretického popisu 

skládání RNA. Dále se zaměříme na další vývoj metod používaných pro teoretické studium RNA a DNA 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 poslední části se budeme věnovat studiu 

difuze nízkomolekulárních látek přes buněčnou membránu, mechanismu 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 focus on the surface topologies, properties, 

and reactivity of 2D nanomaterials based on grapheme and fluorographene. In particular, we will study a fluorographene as a potential 

precursor for synthesis of the other 2D materials and characterization of their surfaces using scanning microscopy techniques. In addition, we 

will focus on surface properties of 2D materials, the adsorption of small molecules on their surface, and relationship between surface and 

mechanical properties of powder materials. The theoretical part will be focused on the structure, dynamics, and functions of selected 

biomolecules, in particular RNA systems, cytochrome P450 and lipid membranes. For this purpose, we will use the modern methods such as 

molecular dynamics simulations including explicit solvent molecules, advanced QM methods and hybrid QM/MM methods allowing study of 

catalyzed chemical reaction in biomolecules. We will focus our study on the structural dynamics and functions of 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 addition, we will study accuracy of theoretical methods used for description of RNA and DNA molecules and we will study 

possible enhancements of these methods, in particular 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, 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.

134.   IGA_FF_2017_037

Implementace nových metod a poznatků v 

lingvistickém a literárním bohemistickém 

výzkumu Mgr. Pořízková Lenka Ph.D.

Projekt je zaměřen na testování nových metodologických přístupů ve zkoumání jazyka a literatury, jejich aplikaci a zprostředkovávání nových 

vědeckých poznatků, zejména formou překladů aktuálních zahraničních studií. Jednotlivé klíčové aktivity reprezentují především tematické 

okruhy, k nimž je práce soustředěna, jsou však propojeny metodologicky i personálně. V oblasti jazykovědného výzkumu se jená o: 1) aplikaci 

gramatikalizační teorie na analýzu praslovanské hláskoslovně-morfologické změny; 2) revizi asymetrické kvalifikace jazykových prostředků 

současné češtiny z hlediska oblastního původu a užívání; 3) ověření možnosti tvorby slovotvorné sítě slov z tzv. redukované verze Swadeshova 

seznamu univerzální jaderné slovní zásoby; 4) aplikování formantové analýzy vokalických hodnot na zkoumání jazykového projevu moderátorů 

rozhlasových stanic; 5) aplikování kritické diskurzivní analýzy na zkoumání textů mediálního a politického diskurzu; 6) nové metody didaktiky 

výslovnosti češtiny jako cizího jazyka. V oblasti literárněvědného a knižního výzkumu řeší projekt: 7) revizi pojetí narativního adresáta v 

naratologickém diskurzu; 8) zprostředkování základních metodologických trendů v oblasti bookstudies a 9) zprostředkování dosud nevydaných 

textů z pozůstalosti Felixe Vodičky. Všechny uvedené aktivity směřují k aktualizaci metodologického rámce jednotlivých disciplín i bohemistiky 

jako celku, a to zejména s ohledem na vývoj myšlení o jazyce a literatuře v evropském, resp. světovém kontextu. Do projektu je zapojeno 9 

akademických pracovníků a 16 studentů magisterského a postgraduálního studia. Na přípravě tištěných výstupů se budou na bázi redakce, 

korektur a sazby podílet studenti editoské specializace vyučované na Katedře bohemistiky, čímž získají potřebnou praxi.

The project focuses on testing new methods in the study of language and literature, the application of the methods and mediation of new 

scholarly findings, namely in the form of translations of currently published foreign works. Even though individual key activities represent 

namely thematic fields at which the research is aimed, they are interconnected both methodologically and personally. The linguistic research 

fields include 1) the application of grammaticalization theory on the analysis of proto-Slavic phonetic-morphological changes, the revision of 

asymmetrical qualification of current Czech language means from the viewpoint of their regional origin and use, 3) verification of possibilities 

to form a word formation network from the so-called reduced version of the Swadesh list of universal core word stock, 4) application of 

formant analysis of vowel values in the study of the language spoken by presenters of radio stations, 5) application of critical discourse analysis 

in the study of texts of media and political discourse, 6) new teaching methods used to present Czech pronunciation to foreign students. The 

literary-theoretical themes included in the project are: 7) the revision of the concept of the narrative addressee in the narratologic discourse, 

the mediation of main methodologic trends in the field of book studies, and the edition of so far unpublished texts from the inheritance of Felix 

Vodička. All the above stated activities aim at updating of the methodologic framework of both individual disciplines and Czech studies in 

general, namely with regard to the development of thinking of language and literature in the European/global context. Nine university 

teachers and seventeen students of magisterial and post-graduate programmes will participate in the project. Students of the Czech 

Department will participate in preparation of intended publications as editors, proofreaders and setters.



135.   IGA_LF_2017_040

Kognitivní deficit u pacientů s atypickým 

parkinsonským syndromem Mgr. Večerková 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 Johnem Richardsem, 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 MSA-C („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. V 

roce 2015 byl zahájen výzkum kognitivního deficitu u pacientů s PSP a MSA na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Za použití 

přesnějších psychodiagnostických metod jsme chtěli specifikovat, které kognitivní funkce jsou postiženy. Získali jsme obraz kognitivního 

deficitu u jednotlivých ,,parkinson-plus“ syndromů a následně jsme je mezi sebou porovnali. U pacientů s klinicky diagnostikovanou 

multisystémovou atrofií nebyl prokázán defekt kognitivních funkcí. Naopak v kognitivním profilu u pacientů s klinicky diagnostikovanou 

progresivní supranukleární paralýzou byly naměřeny deficity ve fonologické verbální fluenci, v pozornosti a v exekutivních funkcích. Stupeň 

poškození kognitivních funkcí se u pacientů s PSP pohyboval v rozmezí mírného kognitivního deficitu až demence. Vzhledem k prevalenci obou 

onemocnění se jednalo o pilotní studii, která nám umožnila exploraci a deskripci kognitivních deficitů u pacientů s PSP a MSA. V následujícím 

roce jsme navázali na pilotní studii, rozšířili výzkumný vzorek a potvrdili jsme výše zmíněné závěry. Výzkum byl prezentován na mezinárodních 

konferencích v Berlíně a v Lublani, kde díky diskuzím s odbornou veřejností jsme získali cenné podněty, které bychom rádi uplatnili v 

navazujícím projektu. Cílem projektu je pokračovat v započatém výzkumu kognitivních funkcí u pacientů s PSP a MSA, rozšířit výzkumný vzorek 

a získat více dat. Nadále je nutné sledovat obraz kognitivních funkcí u pacientů s PSP a MSA a posléze provést jejich komparaci. Cílem výzkumu 

je samozřejmě statistické zpracování dat a jejich analýza, která povede k interpretaci výsledků a k definování závěrů. Z výzkumu bychom pak 

rádi vyvodili závěry aplikovatelné do klinické praxe. S přihlédnutím k vulnerabilitě pacientů byla stanovena etická kritéria výzkumu. Při realizaci 

výzkumu bude spolupracovat tým odborníků z Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění.

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 John Richardson, 

observed certain specifics in presentation of patients with Parkinson´s disease. Richardson described ,,unique‟ type of gaze palsy, dysexecutive 

syndrom, progressive dementia, frequent falls and absence of tremor at his patient. In cooperation with John Steel, he defined progressive 

suprauclear palsy (PSP). After another studies and research, the nosology of PSP was devided 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 into 

MSA-C and MSA-P. Progressive supranuclear palsy and multiple system atrophy are characteristical representatives of atypical parkinsonian 

disorders and aim of most of up to date reasearch. From 2000 till 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 in 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 in 31,8 % of those with multiple system atrophy. The screening methods were applied. Our research of cognitive deficit 

in patients with PSP and MSA has been initiated in the year 2015 at Department of Neurology at University Hospital in Olomouc. Using more 

accurate psycho-diagnostic methods, we wanted to specify, what cognitive functions are affected. We obtained a profile of cognitive deficit at 

individual “Parkinson-plus” syndromes and subsequently compared them among each other. Deficit of cognitive functions was not proved in 

patients with probable multisystem atrophy. On the contrary, in case of cognitive profile of patients with probable progressive supranuclear 

palsy, there were measured deficits in phonological verbal fluency, attention and executive functions. The impairment of cognitive functions in 

patients with PSP varied from mild cognitive deficit to dementia. Due to the prevalence of both of the diseases, this was the case of a pilot 

study, which allowed us to explore and describe cognitive deficits in patients with PSP and MSA. In the following year we continued in the pilot 

study, extended the research sample and confirmed the aforementioned conclusions. The research was presented at international conferences 

in Berlin and Ljubljana, where thanks to discussions with professionals, we obtained valuable incentives, which we would like to apply in the 

next subsequent project. The aim of the project is to continue in the research, extend the research sample and obtain more data. Furthermore, 

it is necessary to monitor the profile of cognitive functions in patients with PSP and MSA and later execute their comparison. The next aim of 

the research is statistical processing of data and its analysis, which will lead to interpretation of results and definition of conclusions. Thanks to 

the research, we would like to present conclusions applicable into clinical practice. With respect to the vulnerability of patients, ethical criteria 

of the research were defined. A team of specialists from Neurodegenerative Diseases Centre will cooperate during the research execution.

136.   IGA_PdF_2017_028 Kresba jako koncept, proces a výraz MgA. Moučka Ondřej

Kresba se v posledních desetiletích nejen emancipovala obsáhnutím stále větších formátů, ale také expandovala do prostoru (formou objektů, 

instalací), i do toho veřejného (například v podobě street art). Kresba bývá nyní často chápana nejen jako výsledný produkt, ale také jako 

proces, koncept, idea. Výzkumný projekt si klade za cíl zmapovat tendence a témata současné kresby jak v tuzemském, tak mezinárodním 

kontextu, zohlednit způsoby prezentace kresby v galeriích a zastoupení na výstavách, a v neposlední řadě poukázat na možnosti inspirace 

těmito tendencemi ve výuce výtvarné výchovy. Výsledkem bude teoretická studie, publikovaná v odborných recenzovaných periodikách v 

českém a anglickém jazyce a prezentována na konferencích.

In the past decades, drawing has not only emancipated by incorporating increasingly larger formats but it has also expanded into the space 

(owing to the form of objects, installations) and into the public one as well (e.g. in street art). Drawing is now often referred to as a final 

product and as a process, concept, and idea, too. The present research project aims to map the tendencies and themes in contemporary 

drawing in both the Czech and international context. Other objectives of the project are to reflect on the ways in which drawing is presented in 

galleries and exhibitions, as well as to analyse the possibilities of applying these tendencies in art lessons. The main outcome of the project will 

be a theoretical study published in peer-reviewed journals in both Czech and English languages and the partial findings of which will be 

presented at selected conferences.

137.   IGA_FTK_2017_009

Vývoj a validace dotazníku zkoumajícího 

volnočasové aktivity u populace 11-15letých 

adolescentů - studie HBSC Mgr. Baďura Petr

Téměř polovinu doby, kterou dospívající stráví vzhůru, zaujímá volný čas. Náplň volného času je na rozdíl od školních či domácích povinností 

utvářená především prostřednictvím vnitřní motivace. Mezi způsoby trávení volného času adolescentů tak mohou vznikat výrazné rozdíly. 

Volný čas je možno využít k aktivitám rozličného charakteru (od organizovaného sportu přes uměleckou činnost až po sledování televize) a je 

tak významnou determinantou životního stylu. Některé způsoby trávení volného času (např. organizované aktivity) jsou přitom chápány jako 

zdraví prospěšné, jiné naopak zdraví ohrožují (např. sedavé chování). Studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), která se 

životním stylem a zdravím adolescentů zabývá, ovšem zkoumá oblast volného času pouze okrajově. Hlavním cílem předkládaného projektu je v 

návaznosti na studii HBSC v České republice (ČR) vytvořit dotazník, který by umožnil získat hlubší vhled do problematiky volného času (např. 

subjektivní spokojenost s množstvím a náplní volného času) a volnočasových aktivit (např. typy volnočasových aktivit, frekvence zapojení do 

volnočasových aktivit, cestování, důvody neúčasti na organizovaných aktivitách) u 11, 13 a 15letých adolescentů. Takto koncipovaný dotazník 

bude následně pilotně otestován (n=80-100) a v návaznosti na získané výsledky a realizaci focus groups upraven do finální podoby, která bude 

předmětem test-retest studie na výzkumném souboru 11, 13 a 15letých adolescentů (n=330-360). U výzkumného nástroje na sedavé chování je 

zároveň plánován souběžný monitoring pohybového, resp. sedavého chování respondentů prostřednictvím akcelerometrů (n=60). Většina 

dosavadních studií zabývajících se oblastí volného času a volnočasových aktivity pochází z USA a výzkumná zjištění z Evropy jsou relativně 

ojedinělá. Validovaný dotazník na vybrané domény volného času tudíž může posloužit k zaplnění této „research gap“. V případě, že bude v 

rámci projektu prokázána jeho validita a reliabilita, plánuje se jeho zařazení při následujícím sběru dat studie HBSC v roce 2017/2018 v České 

republice. Rovněž se počítá s jeho dalším využíváním při výzkumné činnosti na Fakultě tělesné kultury, Univerzity Palackého v Olomouci (FTK 

UP).

Leisure time comprises almost half of adolescents' waking hours. Unlike schoolwork or household chores, the content of leisure time is derived 

mainly from intrinsic motivation. Ways of spending leisure time can, therefore, substantially vary among adolescents. Leisure time can be 

spent in various sorts of activities (ranging from organized sports over artistic pursuit to TV watching) and, thus, is an important lifestyle 

determinant. While some ways of spending leisure time (e.g. organized activities) are perceived as health-enhancing, other may pose a threat 

to health (e.g. sedentary behaviours). The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study, which investigates health and health-related 

behaviours in adolescents, addresses the topic of leisure only marginally though. In relation to the HBSC study in the Czech Republic, the 

proposed project aims to develop a questionnaire that would allow acquiring a deeper insight into the issue of leisure (e.g. self-reported 

satisfaction with amount and content of leisure time) and leisure-time activities (e.g. types of activities, frequency of involvement in activities, 

travelling, reasons for non-participation in organized activities) in 11-, 13-, and 15-years-old adolescents. Then, the questionnaire will be 

subject of a pilot study (n=80-100). Based on the findings from the pilot study and focus groups conducted concurrently, the questionnaire will 

be adjusted and adapted. Subsequently, the final version of the questionnaire will be used in the test-retest study using a sample of 11-, 13-, 

and 15-years-old adolescents (n=330-360). In order to validate a new self-reported sedentary behaviour measure, it is also planned to 

concurrently monitor physical and sedentary behaviour of respondents using accelerometers (n=60). Thus far, vast majority of research studies 

on leisure time and leisure-time activities has been conducted in the USA. The data on the topic from Europe are rare. The use of a validated 

questionnaire examining various domains of leisure time can therefore serve for filling this "research gap". If the newly developed 

questionnaire shows as a valid and reliable measure, it will be used in the next HBSC data collection wave in the Czech Republic in 2017/2018. 

Moreover, it would be applied also for other research activities at the Faculty of Physical Culture in Olomouc.

138.   IGA_FF_2017_038 Teorie, dějiny a edice hudby 19. až 21. století Mgr. et Mgr. Stratilková Martina Ph.D.

Projekt Teorie, dějiny a edice hudby 19. až 21. století sestává z osmi dílčích témat, která představují tři stěžejní okruhy hudební vědy, jež také 

korespondují s aktuálním výzkumem na Katedře muzikologie. Budou realizovány až pětičlennými, převážně dvoučlennými týmy. Tři dílčí 

projekty se rekrutují z oblasti systematické hudební vědy. První téma projektu se pohybuje na pomezí hudební sociologie a hudební 

pedagogiky: rozsáhlý výzkum hudebních preferencí žáků na druhém stupni ZŠ uplatňuje v muzikologii stále prestižnější empirický výzkum. 

Analýzu hudebního stylu Arthura Vincenta Louriého, významného, ovšem opomíjeného hudebního skladatele, a jeho komparaci s tvorbou 

současníků z let desátých nabídne další téma. Třetí dílčí projekt se zaměřuje na estetickou teorii hudební recepce, jak byla formulována u 

fenomenologů první poloviny dvacátého století. Naznačí vazby k estetice 19. století, vysvětlí souvislost s proměnou hudby ve 20. století a 

přispěje ke stále rostoucímu výzkumu rané fenomenologie. Další oblast projektu představuje především historický výzkum. Čtvrté téma 

projektu se zaměří na výzkum historických nástrojů – vysledování vývoje v konstrukci varhan umožní hlubší poznání proměny hudební kultury 

od konce 18. století do cca poloviny 19. století. Další dvě témata přispívají k výzkumu komplexní problematiky populární hudby, oba spojuje 

zaměření na recepci populární hudby (konkrétně metalu a osobností singer-songwriters) dobovou publicistikou a jejím podílem na formování 

vlastní hudební kultury. Výstupem posledních dvou výzkumných týmů je publikace historického materiálu. Publikování dosud nevydaných 

hudebnin – Fibichových písní na básně J. W. Goetha – představuje důležité aplikační vyústění muzikologického výzkumu, edice dopisů Josefa 

Suka s vydavatelstvím Universal Edition poskytne zcela nová zjištění o skladateli a jeho tvorbě. Přes zřetelné metodologické akcenty a 

disciplinární příslušnost všechna dílčí témata uplatňují dnes již téměř samozřejmou interdisciplinaritu, jednak v rámci hudební vědy, u několika 

dílčích projektů i směrem k dalším disciplínám (estetice a zejm. sociologii).

The project ‘Theory, History and Editing of Music from the 19th to the 21st Century’ consists of eight subthemes which represent three crucial 

fields of musicology and correspond with the current research at the Department of Musicology as well. These subprojects will mostly be 

implemented by two-person teams, in one case by a team with five members. Three subprojects issue from systematic musicology. The first 

theme works on the border between theory of music education and music sociology: a large-scale research study concerning the musical 

preferences of upper primary school students uses an empirical methodology, which is still more prestigious in musicology. An analysis of the 

musical style of Arthur Vincent Lourié, who was an outstanding but largely neglected composer, and a comparison with the works of his 

contemporaries from the 1910s, is offered by another project theme. The third subproject specializes in the aesthetic theory of the reception 

of music as it was formulated by the phenomenologists of the first half of the 20th century. It will outline relationships with 19th-century 

aesthetics, explicate the parallels with the transformations of music in the 20th century and contribute to the increasing research into early 

phenomenology. The next part of the project represents predominantly historical research. The fourth theme of the project will focus on the 

study of historical musical instruments – following the development of the construction of organs will enable a deeper knowledge of musical 

culture from the end of the 18th century until about the mid-19th century. The next two themes contribute to the research into complex 

problems of pop music; both concentrate on the reception of pop music (specifically of metal and singer-songwriters) in the writings of that 

time and its influence on musical culture itself. The output of the last two research teams is an edition of historical resources. The edition of 

Fibich’s songs (based on Goethe’s poems) that have not been published so far is an important result, and one that is important for praxis, of 

musicological research and the edition of Josef Suk’s correspondence with the publisher Universal Edition will provide entirely new discoveries 

about the composer and his music. Despite clear methodological accents and the fact that the themes pertain to well-established subject 

fields, in all the themes interdisciplinarity, which is almost obligatory nowadays, is exercised, either within musicology or towards other 

disciplines, i.e. aesthetics and especially sociology.

139.   IGA_PF_2017_011

Problematika univerzální sukcese v dědickém 

právu JUDr. et Mgr. Horák Ondřej Ph.D.

Princip univerzální sukcese znamená přechod veškerých zůstavitelových práv a povinností majetkové povahy pro případ smrti jako celku, v 

současném právu však z něj existuje řada výjimek. Předně v rámci dědického práva přechází pouze některá majetková práva a povinnosti 

zůstavitele a dále se majetek zůstavitele nabývá také na základě zvláštních režimů právního nástupnictví pro případ smrti. Náplní projektu bude 

zkoumat význam a dosah principu univerzální sukcese v českém právu po přijetí nového občanského zákoníku, včetně komparace s jinými 

středoevropskými právními řády. Půjde jak o rozbor vlastní úpravy dědického práva, tak také zvláštních možností přechodu nebo převodu 

majetkových práv a povinností pro případ smrti podle občanského zákoníku i zvláštních předpisů (pojistná plnění, platové nároky z pracovního 

a služebních poměrů atd.).

The principle of universal succession means transfer of all rights and obligations of property character of deceased person for death as a 

whole. In the current inheritance law, there are many exceptions to the principle of universal succession. First, under the law of succession 

passes only certain property rights and obligations of the deceased person, and the property of the deceased also comes under the special 

schemes of legal succession in case of death. The project will examine the meaning and scope of the principle of universal succession in Czech 

law after the adoption of the new Civil Code, including comparison with other Central European jurisdictions. It applies to both the analysis of 

inheritance law, as well as the possibility of special transition or transfer of property rights and obligations in case of death under the Civil 

Code and special laws (insurance benefits, salary demands of working and service conditions etc.).



140.   IGA_PF_2017_012

Nepominutelný dědic a jeho postavení v řízení o 

pozůstalosti Mgr. Talandová Iveta

Projekt se zabývá dědickým právem, konkrétně nepominutelným dědicem a možnostmi jeho vyloučení z práva na povinný díl. Nepominutelný 

dědic je tradičně největším omezením zůstavitelovy pořizovací volnosti. Jedná se o osobu, zpravidla potomka zůstavitele, které se musí z 

pozůstalosti něčeho dostat, pokud není z podílu na pozůstalosti po právu vyloučena. Na nepominutelného dědice tak musí zůstavitel v pořízení 

pro případ smrti pamatovat a zanechat mu jeho zákonem stanovený povinný díl, nebo ho z jeho práva na povinný díl vyloučit vyděděním. 

Nepominutelný dědic má tak možnost korigovat své chování tak, aby zůstaviteli zavdal či nezavdal důvod k vydědění, může se však také sám 

vyloučit z dědického práva svým zavrženíhodným chováním vůči zůstaviteli a jeho rodině nebo vůči jeho poslední vůli, nebo se může sám 

dědického práva předem zříci, odmítnout nebo se ho následně vzdát. Následné postavení nepominutelného v řízení o pozůstalosti nemusí být 

ve všech případech zřejmé a proto se bude projekt zabývat i touto problematikou.

The project deals with the law of succession, namely forced heir and the possibilities of its exclusion from his right to forced share. Forced heir 

is traditionally the biggest limitation of the freedom of testation of the testator. This is a person, usually a child of the testator, which must get 

something from the estate, unless the share of the estate rightly excluded. Testator must take into account forced heir in case of death 

acquisition remember or exclude him from the right to forced share through disinheritance. Forced heir has the opportunity to correct their 

behavior so that the testator swig or give a reason for the disinheritance, but can he also be excluded from inheritance rights to their heinous 

behavior towards the deceased and his family, or against his will, or could, in the law of succession in advance to renounce, or reject him, then 

give up. The position of forced heir in inheritance proceedings may not be evident in all cases, and therefore, the project will address this issue.

141.   IGA_FTK_2017_010

Efekty trénikového programu stimulace síly 

isokinetickou a plyometrickou metodou v 

kontextu sportovní výkonnosti a prevence zranění Mgr. Maixnerová Eliška

Literární poznatky a rovněž výsledky dosavadní výzkumné činnosti řešitelů naznačují, že efekty vícekloubového isokinetického tréninku mohou 

přinést srovnatelné efekty jako v praxi frekventovaně používané metody rozvoje síly. Rovněž se ukazuje, že pro oblast diagnostiky zaměřené na 

prevenci zranění bude přínosem získat informace o vlastnostech měření elektromechanického zpoždění při specifickém pohybu jako je 

vertikální výskok. Hlavním cílem projektu je proto porovnat efekty isokinetického tréninku na modulu leg-press a plyometrického tréninku na 

vybrané biomechanické a fyziologické ukazatele tělesné výkonnosti. Dílčím cílem je ověřit reliabilitu a validitu měření elektromechanického 

zpoždění měřeného a elektromyografickým přístrojem Myosystem (Noraxon, USA) při testu výskok z podřepu na silové plošině PS-2142 (Pasco, 

Roseville, USA). V rámci první části projektu proběhne experimentální ověření tréninkových efektů, které bude realizováno u skupiny fotbalistů 

(n=20) hrajících nevyšší dorosteneckou soutěž v ČR. Kromě fotbalového tréninku absolvuje první skupina (G1) isokinetický trénink a druhá 

skupina (G2) plyometrický trénink po dobu 8 týdnů a to dvakrát týdně. Tělesní výkonnost bude před a po absolvování tréninkového programu 

hodnocena těmito testy: vertikální výskok z místa, výskok z podřepu, opakované výskoky z místa, isokinetická flexe a extenze kolene, 

intermitentní anaerobní test na bicyklovém ergometru. V rámci druhé části projektu bude stanovena validita a reliabilita měření 

elektromechanického zpoždění při testu výskoku z podřepu. Pro tyto účely bude využita silová plošina PS-2142 (Pasco, Roseville, USA) a 

elektromyografický přístroj Myosystem (Noraxon, USA). Výzkumu se budou účastnit zdraví jedinci (n=20), kteří nesportují na výkonnostní 

úrovni. Probandi absolvují s týdenním odstupem měření elektromechanického zpoždění na přístroji IsoMed 2000 (D. & R. FerstlGmbH, Hemau, 

Německo), jehož validita již byla ověřena a měření výskoku z podřepu. Výsledky výzkumu rozšíří teoretické poznatky o efektech ověřovaných 

tréninkových metod a přinesou informace, které budou přínosem pro tvorbu kondičních programů s menšími zdravotními riziky pro 

organizmus sportovců. Výsledky ověření validity a reliability měření EMD při vertikálním skoku přinesou nové poznatky o kvalitě měření 

pomocí této diagnostické techniky, které povedou k zpřesnění interpretace výsledků a tím k zvýšení její využitelnosti v oblasti diagnostiky 

zaměřené především na prevenci zranění.

Literature findings and the results of current research studies suggest that multiple-joint isokinetic training might bring comparable effects to 

the frequently used strength development methods. It also appears that diagnostics aimed at injury prevention will benefit from the 

information about the properties of measuring the electro-mechanical delay in specific movement such as the vertical jump. The main 

objective of the project is to compare the effects of isokinetic training using the leg-press module and plyometric training on selected 

biomechanical and physiological indicators of physical performance. Another objective of the project is to verify the reliability and validity of 

measurement using an electromyographic Myosystem device (Noraxon, USA) during the squat jump test on the PS-2142 force platform (Pasco, 

Roseville, United States). In the first part of the project, experimental verification of training effects will be performed in a group of football 

players (n = 20) playing in the top junior league in the Czech Republic. In addition to football training, the first group (G1) will undergo 

isokinetic training, while the second group (G2) will undergo plyometric training for 8 weeks twice a week. Physical performance will be 

assessed before and after the training programme by means of the following tests: vertical standing jump, squat jump, repeated standing 

jump, isokinetic knee flexion and extension, intermittent anaerobic test on a bicycle ergometer. The second part of the project will focus on 

determining the validity and reliability of measuring the electromechanical delay for the squat jump test. This will be performed by means of 

the PS-2142 force platform (Pasco, Roseville, USA) and an electromyographic Myosystem device (Noraxon, USA). The research will involve 

healthy individuals (n=20) of other than elite performance level. After a one-week delay the participants will undergo electromechanical delay 

measurement using the IsoMed 2000 instrument (D. & R. FerstlGmbH, Hemau, Germany), the validity of which has been verified for squat 

jump measurement. The results of the research will expand the body of theoretical knowledge about the effects of the training methods and 

will bring information essential for the development of fitness programmes with lesser health risks for the athletes. The results of validity and 

reliability verification of EMD for vertical jump will bring new findings about the quality of measurement using this diagnostic technique, which 

will make the interpretation more accurate and increase the applicability of diagnostic procedures focused on injury prevention.

142.   IGA_PdF_2017_029

Významné pedagogické kategorie, fenomény a 

prostředky v procesu utváření profesního 

přesvědčení budoucích učitelů. Mgr. Gregar Jan

Projekt se zaměřuje na problematiku utváření pojetí významných pedagogických kategorií a fenoménů, které jsou významnou součástí utváření 

profesního myšlení a profesního přesvědčení v průběhu pregraduální přípravy učitelů. Subjektivní interpretace těchto pedagogických kategorií 

a fenoménů je také základem vnímání, analyzování a řešení výchovných a vzdělávacích situací, se kterými se bude student jako budoucí učitel 

setkávat. Výchozím předpokladem projektu je přesvědčení, že začínající učitelé přistupují k praxi se specifickými implicitními a explicitními 

znalostmi, které zakládají jejich výchovné a vzdělávací strategie. Uvedené znalosti si student učitelství utváří na základě svých osobních 

specifik, vlastních představ a konceptů ovlivněných teoretickou a praktickou výukou na fakultách připravujících učitele. Výstupem projektu 

bude analýza a zhodnocení stávajícího stavu pregraduální přípravy v oblasti pedagogických a vybraných oborově didaktických předmětů a 

přispění k diskusi o míře dopadu pregraduální přípravy na utváření praxi determinujících představ a konceptů v rámci jejich profesního myšlení 

a profesního přesvědčení. 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 kvantitativními 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.

The project focuses on the process of shaping the significant pedagogical (educational) categories and phenomena, which are important 

elements in shaping career beliefs during undergraduate teacher training. Subjective interpretations of these categories and phenomena are 

also the basis of perception, analysis and solving of educational situations which the students will later encounter as future teachers. The 

underlying assumption of the project is a belief that novice teachers access the educational situations with specific implicit and explicit 

knowledge, which bases their educational strategies. The novice teachers develop those skills based on their personal specifics, their own ideas 

and concepts influenced by theoretical and practical training on faculties which train teachers. The project will analyze and evaluate the 

current state of undergraduate training in educational theory and theory of teaching, and contribute to the debate about the degree of impact 

of undergraduate training at creating ideas and concepts within the professional beliefs of future teachers. The research activities will be 

based on 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 this content in response to pedagogical knowledge as 

a specific cognitive structure. The pedagogical knowledge is understood as a specific category of building of individual cognitive systems. In our 

opinion, these systems are of a partially implicit nature, which is not possible to be researched by classic quantitative methods. These systems 

have to be researched as an internalized set of propositions and opinions, which may be in conflict with declared learning outcomes which are 

declared as output competences of graduates and which are verified also by exams.

143.   IGA_PF_2017_013

Aktuální aplikační problémy právní úpravy 

oddlužení Mgr. Bc. Juřátková Petra

Předmětem tohoto projektu je snaha o komplexní zpracování aktuálních aplikačních problémů právní úpravy oddlužení prostřednictvím 

zvolených výzkumných aktivit. Oddlužení bylo do českého právního řádu zavedeno zákonem č. 182/2006 Sb. (zkráceně též "insolvenční zákon"), 

účinným ode dne 1. 1. 2008. Tento zákon byl za dobu své účinnosti několikrát novelizován, novelizace se dotkly i institutu oddlužení. I přes 

snahy zákonodárců se ovšem nepodařilo odstranit všechny aplikační problémy, k jejichž dalšímu vzniku přispívá nejednotná a s velkou 

frekvencí vydávaná judikatura, nedostatek odborných diskuzí a politické ambice insolvenční zákon dále měnit. Cílem tohoto projektu je proto 

identifikovat aktuální aplikační problémy a navrhnout jejich metodologicky korektní řešení.

The object of this project is an effort to process complexly the application issues of the legislation of the discharge of debts through selected 

research activities. The discharge of debts was introduced into the Czech legal environment by Law no. 182/2006 Coll. ("Insolvency Act"), 

which came into force 1st of Januray 2008. This law was during its effectiveness amended several times, the amendment also affected the 

discharge of debts. Despite the efforts of lawmakers, the legislation of discharge of debts still include application problems. The emergence of 

application issues is supported by inconsistent case law, the lack of qualified discussions and political ambitions to constantly change 

Insolvency Act. The aim of this project is to identify the current application problems and propose their solutions.

144.   IGA_FF_2017_039

Židovské intelektuální dějiny středověku: nové 

perspektivy Doc. Visi Tamás Ph.D.,M.A

Způsob, jakým jsou vnímání Židé a judaismus v současnosti, je do značné míry formulován již středověkými učenci. Předložený badatelský 

projekt se hodlá zabývat některými z klíčových otázek tohoto odkazu. Projekt je rozdělen do dvou hlavních částí. První část se budě věnovat 

výzkumu kontaktu středověkých židovských intelektuálů s řecko-arabaskou filozofickou, vědeckou a lékařskou tradicí, a jeho výsledky budou 

shrnuty v kolektivní monografii. Druhá část se bude zabývat křesťanskou recepcí Židů a židovskou odpovědí na ni v pozdně středověkých 

českých zemích. Tato část projektu bude zakončena dvěma studiemi.

The way Jews and Judaism is perceived today by Jews and non-Jews is shaped to a large degree by medieval intellectuals. The present research 

project will address some of the key issues of this legacy. The project consists of two major parts. The first part will explore medieval Jewish 

intellectuals’ encounter with Graeco-Arabic philosophical, scientific, and medical traditions and will result in a collective monograph. The 

second part will examine Christian perceptions of Jews and Jewish responses to it especially in later medieval Bohemia and Moravia. This part 

of the project will result in two papers.

145.   IGA_FF_2017_040 Misál jako pamětní kniha Mgr. Bernátová Zuzana

Při studiu starých tisků a prvotisků lze narazit ve více případech na starší vydání misálů, které vedle své hlavní funkce, vedení mešních obřadů, 

sloužily také jako pamětní knihy faráře nebo farnosti. Česká knihověda této oblasti zatím nevěnovala větší pozornost, předkládaný projekt tak 

chce být prvním pokusem pro podchycení těchto knih (vytištěných před a krátce po roce 1500) na území České republiky. Zároveň však hodlá 

prozkoumat misály určené pro domácí prostředí (Čechy a Morava) uložené ve vybraných zahraničních knihovnách (např. Národní knihovna ve 

Vídni, Státní bavorská knihovně v Mnichově, Univerzitní knihovna Katolické univerzity v Lublině). Naprostá většina studovaných misálů se pak 

nachází v českých vědeckých a zámeckých knihovnách. Vedle posouzení a publikování jednotlivých případů, se řešitelé pokusí o systematizaci 

pamětních zápisů v misálech (záznamy o hospodaření, desátcích, darech, dobových událostech) a po té o posouzení role liturgické knihy jako 

nosiče pamětihodných informací.

When studying old books and incunabula we can often encounter an older editions of Missals. These, in addition to its main function, that is 

keeping sacramental rites, also served as a commemorative books of a priest or parish. In past, the Czech bibliology did not pay a lot of 

attention to this area. The proposed project aspires to be the first attempt that deals with these books (printed before and shortly after the 

year 1500) in the lands of nowadays Czech Republic. At the same time it intends to explore missals for an inland use (Bohemia and Moravia) 

stored in the selected foreign libraries (eg. Vienna, Munich, Lublin). The vast majority of the Missals is then located in the Czech scientific and 

Castle Libraries. Besides assessing and publishing the individual cases, the researchers will also attempt to systemize the commemorative 

entries in missals (economy records, tithes, donations, historical events). They will also attempt to assess the role of liturgical book as a carrier 

of commemorative information.

146.   IGA_FF_2017_041

Teorie a analýza proměn mediální komunikace: 

žánry – kódy – média PhDr. Orság Petr Ph.D.

Projekt se zaměřuje na vybrané problémy teorie a analýzy mediální komunikace v kontextu jejích aktuálních globálních dramatických proměn a 

při zohlednění soudobého stavu její teoretické reflexe. Konkrétně se projekt ve svých plánovaných výstupech soustřeďuje na problematiku 

proměny podoby, role a funkce neverbální komunikace v televizním vysílání a na problematika konceptualizace aktuálních trendů ve 

zpravodajství a publicistice se zaměřením na oblast sportu, především proměn vlivem multimedializace a změn vlastnictví konkrétních médií 

(tzv. oligarchizace). V rámci projektu budou na základě provedených výzkumů zpracovány dvě monografie jednak tematizující teoretický rámec 

obou oblastí, východiska a možnosti jejich analýzy, jednak nabízející dílčí případové studie, které navržené analytické přístupy testují a přinášejí 

nová zjištění o aktuální podobě domácího mediálního diskursu. Tyto studie ve svém celku postihnou pestrou škálu mediálního prostředí 

(printová média /deníky i časopisy/, online media, televizní pořady) a mediální produkce (zpravodajské i publicistické), soustředí se jak na 

institucionální, tak i obsahovou stránku problematiky. Cílem projektu je tak obohatit dosud nepočetnou domácí odbornou literaturu z oboru 

mediálních studií o původní a aktuální příspěvky věnované vybraným problémům teoretické a analytické reflexe specifik a aktuálních proměn 

mediální komunikace.

The project brings to a focus on chosen topics of the theory and analysis of media communication within the context of its current global 

dramatic changes. The state of contemporary theoretical reflection will be taken into the account. Specifically the project addresses the 

changes in form, function and role of nonverbal communication in television broadcasting as well as the conceptualization of current affairs in 

reporting and journalism in its planned outcomes. The process of changes in sports news due to multimedialization and the changes of 

ownership will be analysed (esp. the case of oligarchy). Within the projects two monographs will be prepared on the basic of the conducted 

research. In the first parts both monographs will thematize the teoretical framework of targeted areas and postulate the presupositions and 

options for their analysis. In their succesive parts the case study research will be conducted to test the functionality of the chosen analytical 

approaches and yield the results if and how current form of local media discourse is changing. As a whole these studies affect diverse range of 

media environment (print /newspapers and journals/, online media, TV programs) and media production (news and current affairs), and they 

aim both at the institutional and thematic content issues. Therefore the goal of this project is to enhance the local research in media studies 

and bring original research papers devoted to selected issues of theoretical and analytical reflections of specifics and current tranformations of 

media communication.



147.   IGA_FTK_2017_011

Hodnocení vlivu svalové síly plantárních a 

dorzálních flexorů na úroveň rovnováhových 

schopností Mgr. Bizovská Lucia

Rovnováhové schopnosti se spolu s ostatními koordinačními schopnostmi uplatňují při všech činnostech každodenního života. V různých 

sportovních disciplínách je při tom nutný rozvoj specifických koordinačních schopností. Důsledkem je rozdílná úroveň rovnováhových 

schopností s přihlédnutím k dané sportovní disciplíně. Úroveň rovnováhových schopností se často hodnotí v různých podmínkách. Nejčastěji se 

rozlišují statické podmínky na stabilní nebo nestabilní podložce a dynamické podmínky, ke kterým patří i běh. Pohybový systém se při kontrole 

rovnováhy uplatňuje v podobě zapojení specifických svalových skupin s ohledem na náročnost posturální úlohy. V dynamických podmínkách 

jde svalové skupiny trupu, stehna i bérce. V statických podmínkách jsou to především plantární a dorzální flexory. Těmto svalům se však při 

testování síly nepřikládá stejná pozornost v porovnání se svaly stehna. Cílem projektu je u různých skupin mladých dospělých jedinců 

analyzovat vztah mezi svalovou silou plantárních a dorzálních flexorů a rovnováhovými schopnostmi. Studie se zúčastní výkonností sportovci 

různých sportovních disciplín a běžná populace zdravých mladých dospělých. Svalová síla plantárních a dorzálních flexorů bude testována 

pomocí izokinetického dynamometru v izokinetickém i izometrickém režimu. Úroveň rovnováhových schopností bude testována v různých 

statických polohách ve stoji a v běhu, jakožto dynamických podmínkách. Výjimečnost studie spočívá v propojení výsledků testování úrovně 

rovnováhových schopností v různých polohách podobných běžným situacím, s výsledky různých testů síly svalů plantárních a dorzálních flexorů.

Together with the other coordination abilities, balance abilities are used during all daily life activities. There is a necessity to develop various 

coordination skills in different sports disciplines resulting in different level of balance abilities when comparing various sports disciplines. The 

level of balance abilities is often assessed in various conditions. They are mostly divided into static conditions on a stable or unstable surface 

and dynamic conditions, which include running. The role of the musculoskeletal system in balance control is to involve specific muscle groups 

depending on the complexity of postural task. During dynamic conditions, the muscles of trunk, tights and lower legs are involved in the 

postural control. During static conditions, mainly plantar and dorsal flexors are used. During the strength testing, the attention is lower for 

plantar and dorsal flexors compared to the knee flexors and extensors. The aim of this study is to evaluate a relationship between the strength 

of the plantar and dorsal flexors and the balance abilities in various groups of young adults. The study will include athletes from various sports 

disciplines and healthy young adults as a control group. The muscle strength of plantar and dorsal flexors will be tested using isokinetic 

dynamometer in the isokinetic and isometric mode. The level of balance abilities will be tested in various positions during stance and also 

during running. The originality of this study lies in a combination of results of balance assessment in various conditions similar to common 

situations and the results of various tests for plantar and dorsal flexors muscle strength assessment.

148.   IGA_PF_2017_014

Postavení a role veřejného a soukromého žalobce 

v trestních věcech Doc. JUDr. Ščerba Filip Ph.D.

Předkládaný projekt se zaměří na srovnání postavení veřejného a soukromého žalobce v trestních věcech, a to nejen v současné právní úpravě, 

ale zejména v návrzích právních předpisů, jejichž přijetí je v posledních letech tématem živě diskutovaným v odborných právnických i 

politických kruzích. V rámci projektu budou řešeny tři samostatné, avšak tematicky propojené okruhy. Tyto okruhy budou spočívat v řešení 

právních otázek týkající se případné konstitucionalizace soukromé (resp. subsidiární) žaloby, aktuální výzvy a nedostatky veřejné žaloby, v 

neposlední řadě pak možnosti a perspektivy obou druhů žalob v souvislosti s realizací práva poškozeného na tzv. účinné vyšetřování.

The project is focused on comparison of position of public and private prosecutor in criminal cases, not only according to the current Czech 

legal regulation, but primarily according to the proposals of legal acts, they are intensively discussed by law professionals and politics. Three 

independent, but thematically connected areas will be object of the project. First of all, legal questions regarding to the possible enshrining of 

the private, and/or subsidiary prosecution will be solved; topical challenges and insufficiencies of the public prosecution will be discussed, and, 

finally, potential and perspective of both kinds of prosecution in the connection with the right of victim for so called effective investigation will 

be analysed. The goal of the project is to identify the problematic aspects of proposed changes of legal regulation, to find of acceptable 

answers on the most important questions based in these changes, and to evaluate their advantages for the position of victim within the 

criminal proceedings, as well as to evaluate the efficiency of the criminal proceedings.

149.   IGA_FF_2017_042

Populární žánry napříč médii v angloamerických 

narativních kontextech Prof. PhDr. Arbeit Marcel Dr.

Projekt se zaměří na populární žánry v anglické a americké literatuře a jejich cestu různými médii (film, televize, komiks). Čtyřčlenný tým bude 

zkoumat především pronikání vzorců žánrové literatury, především detektivního románu, do děl amerických indiánských a jižanských autorů, 

roli absurdna v amerických komických prózách a jejich filmových adaptacích, reprezentaci středověku v amerických komiksech a grafických 

románech a současné žánrové proměny cyklu Sira Arthura Conana Doylea o Sherlocku Holmesovi napříč médii. Výsledky výzkumu budou 

představeny odborné veřejnosti formou šesti vystoupení na mezinárodních konferencích a pěti článků v odborných publikacích.

The project will focus on popular genres in English and American literature and their journey across various media (film, television, comics). 

Four members of the research team will explore especially the spreading of the patterns of genre literature, especially detective novel, into the 

works of Native American and southern writers, the role of the absurd in American comic fiction and its film adaptations, the representation of 

the Middle Ages in American comics and graphic novels, and contemporary genre transformations of Sir Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes 

cycle. The research will be introduced to the academic public in six papers at international conferences and five articles in scholarly 

publications.

150.   IGA_FF_2017_043

Románské jazyky a literatury: mezi konfliktem a 

dialogem Prof. Mgr.Lic. Zajícová Lenka Ph.D.

Jedná se o rámcový projekt, který zastřešuje současné badatelské záměry části členů a doktorandů Katedry romanistiky. Projekt spočívá v 

řešení následujících dílčích projektů: Románské literatury: 1) Ztvárnění dystopie a uchronie v moderní latinskoamerické fikci (literatuře a filmu) 

2) Literární dialog mezi portugalsky mluvícími africkými zeměmi a Brazílií 3) Obraz matky v románech současných francouzských autorek 

židovského původu 4) Téma cesty v románech současné frankofonní autorky Gisele Pineau 5) Mnohotvárnost oneirických motivů v díle Jeana 

Anouilhe 6) Básník v zahradě: Luigi Alamanni a akademie Orti Oricellari 7) Poezie Sibilly Aleramové mezi autobiografií, mýtem a otázkou žánru 

8) Dialog a mýtické vyprávění v Dialoghi con Leucò od Cesara Paveseho 9) Dějiny italské literatury od 17. století až do současnosti Románské 

jazyky: 10) Jazykový standard u minoritních jazyků 11) Lexikografická studie španělské a české frazeologie v hovorovém jazyce 12) Vyjadřování 

intenzity ve francouzském internetovém fóru 13) Historický slovník úřední italštiny 14) Italská literatura na konci 19. století pro děti psaná 

ženami: jazyková analýza děl Contessy Larové a Emmy Perodiové 15) Větný slovosled v právních textech Evropské unie, psaných v italštině a 

angličtině

This is a framework project, which covers current research projects of part of the members and Ph.D. students of the Department of Romance 

Studies. The project will consist of the following sub-projects: Romance literatures: 1) The representation of dystopia and uchronia in modern 

Latin American fiction (literature and film) 2) The literary dialogue between the Portuguese-speaking African countries and Brazil 3) The image 

of the mother in the novels of contemporary French authors of Jewish origin 4) The theme of journey in the novels of contemporary 

Francophone author Gisele Pineau 5) Variety of oneiric themes in the work of Jean Anouilh 6) The poet in the garden: Luigi Alamanni and Orti 

Oricellari Academy 7) Poetry Sibilla Aleramo between autobiography, myth and the question of genre 8) Dialogue and mythical narrative in 

Dialoghi con Leucò by Cesare Pavese 9) History of Italian literature from the 17th century until today Romance languages 10) Language 

standard in minority languages 11) Lexicographical study of Spanish and Czech phraseology in colloquial language 12) Expressing intensity in a 

French Internet forum 13) Historical dictionary of Italian bureaucratic language 14) Italian literature in the late 19th century for children 

written by women: language analysis of works of Contessa Lara and Emma Perodi 15) Word order in legal texts of the European Union, written 

in Italian and English

151.   IGA_FTK_2017_012

Biomechanická analýza chůze u vybraných 

ortopedických diagnóz Mgr. Kuboňová Eliška

Biomechanická analýza chůze je důležitá pro pochopení různých lokomočních obtíží pacientů a jejich posturálních kompenzací. Při 

nefyziologickém provedení chůze dochází často k řetězení patologických pohybových stereotypů a přetěžování struktur pohybového systému. 

Hlavním cílem tohoto projektu je pomocí biomechanických metod analyzovat pohybový stereotyp chůze u vybraných ortopedických diagnóz. 

Pro analýzu chůze byly vybrány 3 dílčí oblasti na dolní končetině – noha, kolenní a kyčelní kloub. Každá z těchto oblastí bude řešena v jedné 

klinické oblasti, a to: tvorba a ověření senzomotorických stélek pro různé deformity chodidla, totální endoprotéza kolenního kloubu a totální 

endoprotéza kyčelního kloubu. Diagnostika chůze bude prováděna pomocí 3D kinematické analýzy (Vicon) a dynamické analýzy (Kistler). U 

probandů se stélkami budou tyto metody doplněny o plantografii (Footscan) a elektromyografii (Delsys). Smyslem projektu by tak mělo být 

objasnění vztahů a souvislostí v rámci biomechanických řetězců dolní končetiny při chůzi, nejenom v klíčové oblasti problému pacienta.

Biomechanical gait analysis is important for better understanding of different locomotor patient’s disorders and their postural compensations. 

During non-physiological gait performance there is often chaining of pathological movement stereotypes which can lead to overloading 

musculoskeletal system structures. The aim of this project is through the biomechanical methods to analyse gait movement stereotype in 

selected orthopaedic diagnoses. For the gait analysis were selected three sub-regions in lower limb – foot, knee and hip joint. Each of these 

areas will be resolved in one clinical area, it means: production and verification of sensorimotor insoles for different foot deformities, total 

knee replacement and total hip replacement. Gait diagnostics will be performed using 3D kinematic analysis (Vicon) and dynamic analysis 

(Kistler). For the subjects with insoles will be these methods completed by plantography (Footscan) and electromyography (Delsys). The 

purpose of the project would be clarification of relationships and connections within biomechanical lower limb chains during gait, not only in 

key areas of the patient’s problem.

152.   IGA_PdF_2017_033

Analýza životní spokojenosti a self-konceptu ve 

vztahu k užívání sociálních sítí u studentů v 

pregraduální přípravě PhDr. Kvintová Jana Ph.D.

Sociální sítě reprezentují v současné době důležitý prostředek interpersonální komunikace mezi jedinci nacházející se v období adolescence a 

mladší dospělosti, který umožňuje uživatelům sdílet, tvořit a distribuovat informace. Milióny lidí na celém světě jsou součástí virtuálního 

prostředí jako uživatelé různých internetových sociálních sítí. V poslední době se rapidně zvýšily příležitosti uživatelů vytvářet a udržovat 

vztahy pomocí internetu. Výzkumy poukazují na spojení mezi individuálními osobnostními dispozicemi uživatelů a způsobem, jakým se chovají 

a prezentují ve virtuálním prostředí. Nicméně dosavadní výzkum zabývající se vztahem mezi sociálními sítěmi, životní spokojeností a 

sebepojetím je v rámci České republiky limitován. Hlavním cílem výzkumu je rozšířit databázi poznatků o problematice používání sociálních sítí 

ve vztahu k vybraným osobnostním faktorům a subjektivně vnímané životní spokojenosti. Cílová skupina výzkumu zahrnuje vysokoškolské 

studenty připravující se na učitelské povolání. Psychicky stabilní osobnost učitele je pro výchovně-vzdělávací proces nezbytná. Z dosavadních 

výzkumů vyplývá, že učitel může přispívat k utváření pozitivního sebehodnocení žáků a podílet se na jeho vývoji. V kontextu výše uvedeného se 

v rámci tohoto projektu zaměřujeme na budoucí učitele v pregraduální přípravě, jako na populační skupinu s možností ovlivnit generace žáků 

žádoucím směrem. Výzkumný projekt bude rozdělen na část teoretickou a empirickou. Teoretická část bude koncipována na základě rešeršní 

analýzy aktuálních teoretických koncepcí. V empirické části budou jako výzkumné metody použity standardizované testové metody. Získaná 

data budou dále zpracována pomocí relevantních statistických metod a bude provedena interpretační analýza získaných výsledků.

Social networks represent today an important tool for interpersonal communication among adolescents and young adults, which enables users 

to share and create information. Today many millions of people around the world are connected by being members of various Internet social 

networks. Studies have shown a connection between the individual personality of the user and the way he or she behaves online; however 

existing research on the relationships between SNSs and people's life satisfaction and self-esteem tends to be limited in the Czech Republic. . 

The main objective of the research is to expand the database of knowledge about the problems when using social networks in relation to 

selected personality factors and subjectively perceived life satisfaction. The target group of the research includes university students preparing 

for a teaching profession. Psychologically stable personality of the teacher is necessary in the educational process. The existing research shows 

that a teacher can contribute to create a positive self-esteem of the students and as well to participate in their development. In this project we 

focus on the future teachers which are currently in undergraduate training, as a population group with the possibility to influence the next 

generations of students in the desired direction. The research project will be divided into theoretical and empirical part. The theoretical part 

will be designed based on the literature search analysis of the current theoretical concepts. Standardized testing methods will be used in the 

empirical part. The obtained data will be processed further using relevant statistical methods and an interpretive analysis of the results will be 

performed as well.

153.   IGA_PdF_2017_036

Dějiny výchovy a dějiny pedagogiky 

(metanarativní funkce dějin pedagogiky v českém 

pedagogickém myšlení 20. století, nové témata a 

trendy) Mgr. Neumeister Pavel Ph.D.

Projekt si klade za cíl rekonstruovat proces historických proměn dějin pedagogiky jako významné součásti pedagogické vědy. Základním 

teoretickým východiskem výzkumu je předpoklad, že dějiny pedagogiky jako tradiční součást struktury základních pedagogický disciplín plní 

roli tvůrce a distributora klíčových narací resp. metanarací, které vytvářejí obecnější teoretický systém, který formuje klíčové dobové vzorce 

(diskursy) výchovy a vzdělávání. Dějiny pedagogiky tak na základě předkládaných metanarací (velkých vyprávění) o vývoji a proměnách 

pedagogického myšlení přispívají k vytváření individuální teorie výchovy a vyučování prostřednictvím budování obecnějšího smyslu 

pedagogického působení v kontextu dané kulturní tradice a předávají jí intersubjektivní či objektivní charakter. Rekonstrukce procesu 

historických proměn českých dějin pedagogiky ve smyslu snahy o vytvoření historiografie uvedené oblasti je tak příspěvkem nejen k 

problematice dějin pedagogiky jako takových, ale zabývá se obecnějším problémem proměn a způsobu ukotvování či legitimizace konkrétních 

pedagogických teorií a praxe v českých zemích ve 20. století.

The aim of the project is to reconstruct the process of historical transformation of the History of Education as an important part of educational 

science. The basic theoretical background of the research is assumption that the history of education, as a traditional part of the structure of 

the main educational disciplines, plays the role of creator and distributor of key narratives, respectively meta-narratives, which create a 

general theoretical system that forms the core of the common patterns (discourses) of education. History of Education based on submitted 

meta-narratives (grand narratives) about development and transformation of educational thinking, contribute to the creation of individual 

theories of education and teaching, thanks to creating general sense of educational activity in the context of the cultural traditions with 

intersubjective or objective characters. Reconstruction of the process of historical transformation of the Czech History of Education in the 

sense of create historiography of that area, is contribution not only to that issue of History of Education as such, but deals with the more 

general problem of changes and methods of anchoring or the legitimization of specific pedagogical theory and practice in the Czech lands in 

the 20th century.

154.   IGA_PF_2017_016

Tranziční spravedlnost – stíhání a trestání zločinů 

minulosti JUDr. Svaček Ondřej Ph.D.

Předkládaný projekt se věnuje problematice stíhání a trestání zločinů minulosti. Zaměřuje se na dvě oblasti: střední a východní Evropu a 

Kambodžu. V prvém případě se projekt zaměřuje na problémy spjaté se stíháním zločinů komunismu v Německu, České republice, Slovensku, 

Polsku a Maďarsku. Ve druhém případě se projekt zaměřuje na činnost Mimořádných soudních senátů v Kambodži. Stíhání zločinů minulosti je 

právní laboratoří, ve které lze zkoumat víceré otázky, příkladem lze uvést vzájemný vztah mezinárodního a vnitrostátního práva (použitelnost 

pravidel mezinárodního práva na vnitrostátní úrovni), základní koncepty mezinárodního práva trestního (definice zločinů a jejich reflexe v 

obyčejové normativitě) a mezinárodního práva lidských práv (zásada legality jako absolutní lidské právo). Projekt se zaměřuje na analýzu 

modelů stíhání a trestání zločinů komunismu ve vyjmenovaných zemích střední a východní Evropy a dále na příspěvek Mimořádných soudních 

senátů v Kambodži k objasnění a poznání obyčejového mezinárodního práva trestního platného v polovině 70. let minulého století.

The project deals with prosecution and punishment of crimes of the past. It focuses on two regions: Central and Eastern Europe and Cambodia. 

With respect to the first region, the project focuses on issues concerning prosecution of crimes of communism in Germany, the Czech Republic, 

Slovakia, Poland and Hungary. In the second geographical area, the project assesses the activity of the Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia. Prosecution of crimes of the past can be described as a legal laboratory where various issues can be analyzed: mutual relation 

between international and domestic law (e.g. application of international law before domestic courts), basic concepts concerning international 

criminal law (e.g. definition of crimes under international law and their reflection in customary norms) and international human rights law 

(principle of legality as an absolute human right). The project focuses on analysis of models of prosecution and punishment of crimes of 

communism in selected countries of Central and Eastern Europe and contribution of the ECCC to clarification and cognition of customary 

international criminal law in force in mid 1970s.



155.   IGA_LF_2017_041

Prevence kardiovaskulárních onemocnění se 

zaměřením na maskovanou hypertenzi MUDr. Sovová Markéta

Vysoký krevní tlak patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Proto výzkum v této oblasti patří k 

prioritám současné vědy. Projekt navazuje na loňský projekt IGA UPOL a věnuje se fenoménu maskované hypertenze, kdy na základě pilotního 

projektu bude stanoven výskyt maskované hypertenze pomocí 24 hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku u osob, které měly 

vyšší tlak při standardním zátěžovém vyšetření.

Arterial hypertension is one of the most important risk factors of cardiovascular diseases. This is the reason why is this research priority of 

contemporary science. The project is based on 2016 project IGA UPOL and is focused on prevalence of masked hypertension appointed by 24 

hour ambulatory monitoring of blood pressure in patients with higher blood pressure during standard exercise test.

156.   IGA_LF_2017_042

Srovnání konveční a rozšířené kultivace doplněné 

o MALDI-Tof MS identifikaci konvenčních a 

emergentních patogenů u zánětlivých infekcí 

dýchacích cest MUDr. Křenková Aneta

Infekční onemocnění dýchacího ústrojí patří dlouhodobě k nejčastějším příčinám morbidity a mortality ve světě i v České republice. V našem 

grantu se budeme věnovat rozšířené kultivaci růstově náročných fakultativně anaerobních a striktně anaerobních bakterií následované MALDI-

ToF MS a podrobnou druhovou identifikací. Cílem tohoto grantu je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, že výše uvedená metoda poskytne po 

korelaci s klinickými daty možné vysvětlení etiologie infekce DCD, u kterých konvenční kultivace neumožňuje určit signifikantního patogena.

Respiratory tract infection is one of the most common causes of mortality and morbidity among people in world as well as in Czech Republic. 

We plan to study advance cultivation of facultative anaerobic and strictly anaerobic bacteria followed by MALDI-ToF MS and precise species 

identification. The aim of this study is to evaluate hypothesis that this method provide us with etiology of infection after correlation with 

clinical data in patients in whom conventional cultivation is not sufficient for pathogen identification

157.   IGA_PF_2017_018 Veřejné užívání a přírodní statky Mgr. Huneš Karel

Tento projekt se zabývá Veřejným užíváním přírodních statků. Jeho cílem je především důkladný doktrinální výzkum tohoto institutu správního 

práva, který, ač v praxi hojně využíván je v právní vědě popsán a zmapován v minimální míře. Projekt se zaměří především na výzkum právních 

vztahů při veřejném užívání lesa, krajiny, pozemních komunikací, ovzduší, energie etc.

This project deals with the public use of natural resources. Its aim is primarily doctrinal thorough research of the Institute of Administrative 

Law, which, though in practice it is widely used in jurisprudence described and mapped minimal. The project will focus primarily on research of 

legal relations in the public use of forest land, roads, air, energy, etc.

158.   IGA_PF_2017_019

Smírčí řízení a možnosti mimosoudního řešení 

sporů Mgr. Němcová Drahomíra

Projekt se zabývá problematikou smírčího řízení a dalších možností mimosoudního řešení sporů v České republice - zejména mediaci a 

mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele. Toto téma je v odborné veřejnosti dlouhodobě opomíjené. V 

rámci odborné veřejnosti ani neprobíhá diskuse o vhodnosti jednotlivých forem mimosoudního řešení sporů. Projekt má za cíl zkoumat 

vzájemné vztahy mezi výše uvedenými instituty, jejich četnost užití v praxi, stejně jako techniku zvolení konkrétního optimálního nástroje. 

Analyzovány budou výhody a nevýhody jednotlivých možností mimosoudního řešení sporů. Projekt nebude spočívat jen v právně teoretické 

analýze, ale bude nastíněno také řešení praktických problémů. Nezbytné je přihlédnout ke stavu řešení této problematiky v zahraničí. Zvoleny 

byly následující země: Rakousko, Německo a Polsko. A) Rakousko: země s blízkou právní kulturou a společnou procesní tradicí s ČR (civilní řád 

soudní), úprava mimosoudního řešení sporů se v některých ohledech velmi podobá české, v Rakousku navíc proběhla implementace směrnic 

EU pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů; B) Polsko: sousední země, která s ČR sdílí zkušenost totalitního režimu v 1948-1989, 

umožňuje zjistit, jak v posttotalitních státech účastníci soukromoprávních vztahů jsou schopni a ochotni řešit své spory sami, bez 

autoritativního rozhodnutí orgánu státu (soudu); C) Německo: řád s vyspělou právní kulturou a právní teorií, podobné historické kořeny 

právního systému jako v ČR, obsahuje navíc zvláštní instituty "mimosoudního řešení sporů". Součástí projektu jsou proto zahraniční cesty ve 

vybraných srovnávaných zemích. Mezi hlavní cíle projektu patří snaha zpracovat problematiku do jednoho pramene - v podobě vydání 

monografie. Zpracovat dle minimálně 2 odborné články a jeden aktivní výstup na vybrané konferenci.

Project deals with the pre-trial court settlement and other possibilities of out-of-court dispute resolution in the Czech Republic - especially 

mediation and out-of-court resolution of consumer disputes according to Consumer protection act. The theme is neglected in the expert public 

for a long period of time. There is no discussion about advantages and usage of particular forms of out-of-court dispute resolution. The Project 

should discover relations between abovementioned forms of dispute resolution, frequency of their usage in practice, as well as the technique 

for picking up the optimal concrete tool for dispute resolution. There will be an analysisi of advantages and disadvantages of each possibility of 

out-of-court dispute resolution. It will not only be a theoretical legal analysis, but it will outline solution of practical problems. It is needed to 

compare the situation in Czech Republic with foreign countries. Following states has been chosen: Austria, Germany and Poland. A) Austria: 

coutry with very similar legal culture and common tradition of procedural civil law, out-of-court dispute resolution has some identical parts, 

moreover, it successfully implemented directions of the EU for resolution of out-of-court consumer disputes; B) Poland: neighbouring country, 

which shares the experience of totality regimes (1948-1989) with the Czech Republic - which enables us to find out, how people are able to 

solve their disputes by themselves, without authoritative decision of state agency (the judiciary); C) Germany has legal system on very high 

level, the same is valid about legal theory, there are common historical roots of the legal system as in the Czech Republic, but it has also some 

different types of amicable dispute resolution methods, such as "Güterichter". Part of the project consists of foreign journeys in chosen 

countries to compare. Among main goals of the project there is an effort to put the topic into one source of information - complex publication, 

then to produce at least 2 expert articles and one presentation at the conference.

159.   IGA_PF_2017_021 Náhradní mateřství Mgr. Demjanová Radka

Podstatou náhradního mateřství je, aby se matkou dítěte stala žena odlišná od ženy, jenž dítě porodila (tzn. právní matky). Navzdory 

praktikování tohoto postupu se český právní řád doposud neuměl přizpůsobit pokročilé vědě a jediná zmínka, kterou obsahuje o náhradním 

mateřství je v souvislosti s osvojením mezi příbuznými, kde jej pro případ náhradního mateřství umožňuje. Situace je o to závažnější, vezmeme-

li v potaz, že i přes nedostatek právní úpravy náhradní mateřství v praxi probíhá, a např. Zlínská klinika se k tomuto otevřeně hlásí. lze očekávat 

širokou škálu problémů, které mohou v souvislosti s náhradním mateřstvím vyvstat. Na tyto problémy, jejich analýzu, možné řešení a 

komparaci se zahraničními státy, je zaměřen tento projekt IGA.

The essence of surrogacy is that the child's mother became a different woman from a woman who bore a child (ie. the legal mother). Despite 

practicing this procedure, the Czech legal system still could not adapt to an advanced science and only mention, about surrogacy is in 

connection with an adoption among relatives, in which case it allows adoprion. The situation is even more serious if we take into account that 

despite the lack of legal regulation of surrogate motherhood runs in practice. We can expect a wide range of problems that may arise in 

connection with surrogacy. The focus of this project IGA is on these issues, analyzing possible solutions and comparison with foreign countries.

160.   IGA_FF_2017_045

Rozhodovací komunikace JZD Slušovice ve 

výrobních programech mikroelektroniky a chovu 

skotu jako proces diferenciaci družstva v 

socialistickém hospodářství Mgr. Šerá Eva

Projekt se zaměřuje na archivní výzkum jedné z rovin diferenciace JZD Slušovice v socialistickém hospodářství 80. let podle teorie N. Luhmana. 

Jde o analýzu komunikační sítě operativních rozhodnutí ve výrobních programech mikroelektroniky a chovu skotu, které zastupují dva klíčové 

produkční sektory družstva, přidruženou výrobu a zemědělskou výrobu. Rozhodovací operace jsou analyzovány z hlediska typů rozhodovacích 

operací a implikovaných distinkcí. Problémem výzkumu je však omezenost archivního fondu družstva, proto je třeba výzkum rozšířit i na 

archivní fondy správních orgánů.

Research proposals focuses on archival research of one of differentiation layers JZD Slusovice in communist economy in the 80’s era in the 

perspective of N. Luhmann’s theory. The point is that analysis of communicative operational decisions in production programs microelectronic 

and cattle farming, that represent two key production sectors, co called affiliated production and agricultural production. The decision 

operation are analysed from the point of decision types and implicated distinctions. There is a problem of insufficiency of archival resources of 

JZD Slusovice, what for research is extended to archival resources of related offices.

161.   IGA_FF_2017_046 Historický výzkum divadla a filmu Mgr. Schnapková Andrea

Dvě témata z dějin filmu a divadla spojuje společný historický kontext, tragické období první poloviny 20. století, které v českých zemích 

formovaly vypjaté vztahy mezi Čechy a Němci. Filmovým tématem je obraz terezínského ghetta, jazykových a rasových vztahů mezi Židy, Čechy 

a Němci v období okupace ve filmu Alfréda Radoka Daleká cesta (1948), druhé téma se věnuje historii a dokumentaci německy hrajícího 

městského divadla v Moravské Ostravě v letech 1907-1919, které mělo demonstrovat kulturní a ekonomickou převahu Němců v konfliktním 

multikulturním prostředí ostravské průmyslové aglomerace. Obě témata tak především metodologickými postupy filmové a divadelní 

historiografie přispějí k novým poznatkům v oblasti filmové a divadelní vědy.

First half of 20th Century was marked by tense relations between Czech and German people. It was complicated and problematic period of our 

history, which generates many potential topics for research. This research will be concentrate on theoretical reflection of this period in film 

and theatre. In first research we intend to explore the important aspects of film esthetics and poetics in film Daleká cesta (1948) directed by 

Alfréd Radok. The movie constructs film image of ghetto in Terezín, linguistic and racial relationship between Czech and German people in 

period of german occupation. In second research we intend to explore history and documentation of city theatre in German language in 

Moravia Ostrava in 1907–1919, which demonstrated cultural and economic dominance of German people. Both topics with the aid of 

methodology of historiography will extend knowledge in area of film and theatre studies.

162.   IGA_LF_2017_043

Monitorace cerebrální oxymetrie jako prediktor 

přežití po úspěšné resuscitaci MUDr. Klementová Olga Ph.D.

Cílem naší práce je ověřit, zda může monitorace cerebrální oxymetrie přispět jako jedna z pomocných metod ke stanovení predikce 

neurologického výsledku u pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci (KPR ). U pacientů po KPR se následkem hypoperfuzního a 

reperfuzního poškození tkání rozvíjí postresuscitační syndrom, který mimo jiné zahrnuje i poškození mozkových funkcí. Výsledný neurologický 

outcome po KPR je zcela zásadní a ovlivňuje možnost postiženého zařadit se do běžného sociálního života. Literatura se zabývá využitím 

cerebrální oxymetrie periresuscitačně, důkazy však nejsou přesvědčivé. V současné době nejsou dostatečná data o využití této metody v 

poresuscitační péči jako jednu z pomocných metod ke tanovení predikce neurologického výsledku.

Our aim is to verify whether the cerebral oximetry monitoring can contribute to predicting the neurological outcome of patients after 

successful cardiopulmonary resuscitation (CPR). Patients after CPR develop postresuscitation syndrome as a result of hypoperfusion and 

reperfusion tissue injury. It also includes the impairment of brain function. Neurological outcome after CPR is crucial for ability of the victim to 

enter the mainstream of normal life. Literature deals with the use of cerebral oximetry in peri-resuscitation period, but the evidence is not 

conclusive. Currently there are insufficient data on the use of this method in the post-resuscitation period as one of the supportive methods for 

prediction of neurological outcome.

163.   IGA_PF_2017_022 Ochrana dítěte v civilním řízení Mgr. Čamdžićová Sabina

Projekt se zaměří na komplexní právní úpravu ochrany dětí a mladistvých v civilním soudním řízení, ve kterých mají tito zcela výjimečné 

postavení oproti jiným procesním subjektům. Hlavním cílem řízení, které se nějakým způsobem týká dítěte, je chránit jeho blaho a zdravý vývoj. 

Ochrana dítěte je zajišťována mnoha instrumenty. S aktuálním rychlým vývojem společnosti se velice vyvíjí i tato právní problematika, proto 

jde o téma vysoce aktuální, skýtající mnoho výzkumných otázek. Pozornost bude věnována blahu dítěte jako obecnému principu a korektivu 

veškerých postupů a rozhodnutí, právu dítěte být slyšeno, otázkám účastenství a zastoupení v řízení, to vše v komparaci se zahraniční právní 

úpravou.

The project will focus on comprehensive legislation of the protection of minors in civil proceedings, where have childern and minors totally 

unique position compared to other individuals during the proceeding. The main objective procedure which somehow involves a child, is to 

protect the well-being and healthy development of this child. Child protection is provided by many instruments. With the current rapid 

development of the company is very quickly developing also this legal issue, and for this reason is the topic highly relevant, offering many 

research questions. Attention will be given to the welfare of the child as a general principle and correction for procedures and decisions, the 

right of the child to be heard, the issues of participation and representation in the proceedings, all in comparison with foreign legislation.

164.   IGA_FF_2017_048

Vliv pozemkových reforem mezi lety 1918 a 1948 

v Československu na život a práci vybraných 

agrárníků na jihovýchodní Moravě. Doc. PhDr. Konečný Karel CSc.

Pozemkové reformy z let 1918 - 1948 zásadně proměnily situaci v nově vznikajícím Československu i v československé společnosti. Výzkum se 

na základě autory dosud nalezených pramenů zaměří na prostor jihovýchodní Moravy a mikroregionu Luhačovického Zálesí. Na příkladových 

studiích pojedná o osudech několika vybraných subjektů z řad agrárníků. Hospodářská politika a právo je téma stále opomíjené. Zájem stále 

budí zpravidla na poli ekonomickém a právním. Byť i tyto vědní obory reflektují historická fakta, zaobírají se tématy velkých dějin a politiky 

Československa. Tato studie by do takového výzkumu zasadila historickou vložku ztotožněnou s osobnostmi několika vybraných agrárníků, 

kterým reformy zásadně ovlivnily život. První pozemková reforma realizovaná mezi lety 1918 – 1936 zásadně změnila poměry ve vlastnických 

právech, v užívacích právech k zemědělské a lesnické půdě a významným způsobem zasáhla do finančních toků v národním hospodářství. Měla 

také nemalý dopad na společnost. Ze soupisu majetku uvedeného Karlem Zemanem vyplývá polarizace československé společnosti

The main aim of this study is to present how the land reform (1918 – 1948) changed the situation in south - eastern Moravia. The study will 

focus on the impact of land reforms on the life and work of the farmers and landowners. Also deal with the destiny of certain farmers, their 

contacts on Czechoslovak political parties and their business with properties. Different historical methods of research like oral history, work in 

archives or the analyse of historical newspapers will be used by the authors.
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