
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu – zakázka č. 2/2011 
 

Název projektu:  Proměna ženského aspektu v německy psané literatuře  
a kultuře německy mluvících zemí 

 
 
Specifikace řešitelského týmu   
Odpovědný řešitel:      PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D. 
Studenti doktorského studia na PdF UHK:   --- 

Studenti magisterského studia na PdF UHK:   Eva Izáková 

Petra Sosnová   

Petra Dědková   

Lenka Hrdinová 

Simona Jindráková 

Anna Žaloudková 

Školitelé doktorandů:      --- 
Další výzkumní pracovníci:     PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D. 
 

Celková částka přidělené dotace:    53.350,- Kč 
 
Stručný popis postupu při řešení projektu (max. 2 strany)  

Projekt se zaměřil na zkoumání proměny ženského aspektu v německy psané literatuře a 
německé kultuře v různých etapách literárního a kulturního vývoje německy mluvících zemí 
od konce 18. století až do současnosti. Řešitelem, spoluřešitelkou a studentkami byl důraz 
kladen obzvláště na literární analýzu a srovnání děl německy píšících literárních 
představitelek různých časových období. Společně se studentkou Simonou Jindrákovou vznikl 
příspěvek s faustovskou tématikou do recenzovaného periodika BBGN s vazbou na RIV 
(Masarykova univerzita Brno 2011). Studentka Dědková, která se ve své diplomové práci 
zabývá hledáním ženské identity v díle berlínské autorky z Prahy Libuše Moníkové, je 
spoluautorkou dalšího výstupu – kapitola v odborné knize s vazbou na RIV (Univerzita 
Pardubice 2011). Další studentky se aktivně podílely na rešeršování aktuální literatury dalších 
výstupů s vazbou na RIV, které byly řešitelem a spoluřešitelkou prezentovány na 
mezinárodních konferencích. 
Výše stipendií byla snížena (původně plánovaná částka 4.000,-Kč na 2.800,- Kč na studentku) 
z důvodu zakoupení počítače pro řešitele a spoluřešitelku projektu. 
Celkové náklady projektu byly překročeny o 1270,- Kč. 
 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení  
Uveďte především publikace, které vznikly na základě řešení projektu. Dále uveďte, zda byly 
publikace skutečně zadány do OBD s vazbou na RIV.  

Recenzované periodikum - příspěvek: 
Sirůček, Jiří/Heinrichová, Naděžda/Jindráková Simona: Hermann Hesses Roman "Der 
Steppenwolf" im Licht der Philosophie Friedrich Nietzsches. In Brünner Beiträge zur Germanistik 
und Nordistik. Brno : Masarykova Univerzita, 2011, roč. 16, č.1 - 2, str. 111 - 127, ISBN 978-80-
210-5595-7, ISSN 1803-7380 

Kapitola v odborné knize: 
Heinrichová, Naděžda/Sirůček, Jiří: „Detabuizace II. světové války v německé literatuře po roce 



1989“. In Heinrichová, N., Ondráková, J., Fritz, T. A. (eds.) Německo-české reflexe na pozadí 
jazyka, literatury a didaktiky. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. s. 95-110, ISBN 978-80-
87378-97-7. 

Kapitola v odborné knize: 
Heinrichová Naděžda/Dědková Petra: „Interkulturní přínos díla berlínské autorky z Prahy Libuše 
Moníkové“. In Beníšková, B., Culková, V. (eds.) Lingvodiverzita a multikulturalismus. Pardubice : 
Univerzita Pardubice. s. 106-111. ISBN 978-80-7395-363-8. 

Příspěvek na konferenci GESUS: 
Heinrichová, Naděžda/Izáková, Eva: „Die Aufarbeitung der Vergangenheit in Familienromanen 
nach der Wende“ 
V tisku jako kapitola v odborné knize (nakladatelství: Kovač Verlag Hamburg) - 2012. 

Příspěvek na konferenci GESUS: 
Sirůček, Jiří 
„Die von Nietzsche inspirierte Zivilisationskritik in Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf“ 
V tisku jako kapitola v odborné knize (nakladatelství: Kovač Verlag Hamburg) - 2012. 

 
Přehled realizovaných výdajů:  

a) osobní náklady (mzdy, odměny, odvody na zdravotní, sociální a úrazové pojištění, tvorba 
sociálního fondu, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) a jejich 
stručné zdůvodnění  

Jednorázová odměna pro řešitele projektu - PhDr. Jiřího Sirůčka, Ph.D. - za 
koordinaci a práci na projektu (bez odvodů a sociálního fondu). 
Jednorázová odměna pro spoluřešitelku projektu - PhDr. Naděždu 
Heinrichovou, Ph.D. - za práci na projektu (bez odvodů a sociálního fondu). 
Zákonné zdravotní (405,- Kč) a sociální pojištění (1.125,- Kč). 

2.250,- Kč 
 

2.250,- Kč 
 

1.530,-Kč 

CELKEM: 6.030,- Kč 

 
b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění  

Jednorázová stipendia (každá ze studentek - 2.800,-Kč) pro studentky byla 
určena na rešeršování sekundární literatury, přípravě tématu přednášek, 
práci na příspěvcích a následné přípravě podkladů na konferencích.  

Eva Izáková, Petra Sosnová, Petra Dědková, Lenka Hrdinová, Simona 
Jindráková, Anna Žaloudková 

16.800,- 

 
c) materiálové náklady (výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, 

nehmotného majetku – software, kancelářské potřeby, ostatní materiál) a jejich stručné 
zdůvodnění  

Počítač DELL 
Drobné kancelářské potřeby celkem 

24.960,-Kč 
2.376,-Kč 

CELKEM: 27.336,-Kč 

Počítač určen k přípravě publikačních výstupů, rešeršování a následné power-point-prezentace 
na konferencích. Po skončení projektu zůstává k dispozici řešiteli a spoluřešitelce na pracovišti 
KNJL. 
 

d) další náklady (služby, jiné výdaje) a jejich stručné zdůvodnění  

2x konference GESUS Praha, 26.-28.5.2011 
Náklady (konferenční poplatek, cestovné, ubytování) spojené s účasní na 
mezinárodní konferenci, výstup s příspěvkem.  
2012 – kapitola v odborné knize, Kovač Verlag Hamburg. 

3.854,-Kč 
 
 
 



1x konferenční poplatek. Konference Interkulturní dimenze v cizích jazycích, 
Univerzita Pardubice, 7.10.2011 

600,-Kč 

CELKEM 4.454,-Kč 

 
 
CELKOVÉ NÁKLADY: 54.620,-Kč. Plánovaná částka projektu byla překročena o 1270,- Kč. 
 
Ke zprávě přiložte:  
a) kopie publikačních výstupů  
b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem  
b) „Výsledovku“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace  
 

Datum: 3.1.2012      Podpis odpovědného řešitele: 

 


