
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu – zakázka č. 2122  
 
Název projektu:  Beiträge zur germanistischen Pädagogik 
 
 
Specifikace řešitelského týmu   
Odpovědný řešitel:      PhDr. Petra Besedová, Ph.D. 
Studenti doktorského studia na PdF UHK:   --- 
Studenti magisterského studia na PdF UHK:  Jitka Hutníková 

Kateřina Novotná   

Martina Podhorníková   

Petra Poláková 

Jana Kabíčková 

Školitelé doktorandů:      --- 
Další výzkumní pracovníci:     PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D. 
       Dr.phil. Jürgen Beyer 
 
Celková částka přidělené dotace:    45.900,-Kč 
 
Stručný popis postupu při řešení projektu (max. 2 strany)  
Původním cílem projektu bylo vydat v pořadí páté číslo periodika Beiträge zur 
germanistischen Pädagogik. Poté se pokusit získat statut recenzovaného periodika. Po 
zvážení stávající situace se seznamy recenzovaných periodik, které jsou respektovány 
databází RIV, byly prostředky určeny pro mimouniverzitní nakladatelství TRIBUN, ve kterém 
publikace v prosinci 2011 vychází v podobě odborné monografie. Editory jsou řešitelka a 
spoluřešitelé projektu. Formální stránka publikace byla přizpůsobena kritériím RVVI (dva 
recenzenti, jmenný a věcný rejstřík, abstrakt v angličtině ad.), aby mohla být zařazena NKP 
jako odborná kniha. Jednotlivé příspěvky tvoří poté kapitoly této odborné knihy.  
Náklady na vydání této odborné monografie byly navýšeny z dalších zdrojů PdF. 
 
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.  

Odborná monografie - vazba na RIV 
Beiträge zur germanistischen Pädagogik. BRNO: Tribun, 2011. 118 s.  
ISBN 978-80263-0078-6. 

Kapitola v odborné knize - vazba na RIV 
Heinrichová Naděžda/Poláková Petra: „Täter und Opfer“. Hanna Schmitz – ein 
Frauenschicksal in der dunklen Epoche Deutschlands. In Beiträge zur germanistischen 
Pädagogik. BRNO: Tribun, 2011. 118 s. ISBN 978-80263-0078-6. 

Kapitola v odborné knize - vazba na RIV 
Besedová Petra/Podhorníková Martina: „Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht“. 
In Beiträge zur germanistischen Pädagogik. BRNO: Tribun, 2011. 118 s.  
ISBN 978-80263-0078-6. 

Příspěvek na konferenci GESUS Praha 5/2011: 
Besedová Petra: „Lehrwerk im Fremdsprachenunterricht“. 



V tisku jako kapitola v odborné knize. Vyjde v zahraničním nakladatelství Kovač Hamburg  
2012. Vazba na RIV. 

Příspěvek na konferenci Interkulturní dimenze v cizích jazycích, Univerzita Pardubice 
10/2011. 
Besedová Petra: „Der literarische Aspekt im DaF-Unterricht an tschechischen Schulen“.  
V tisku jako kapitola v odborné knize. Vyjde 2012, Univerzita Pardubice, vazba na RIV.  

Kapitola v odborné knize – vazba na RIV 
Besedová Petra/Novotná Kateřina: „Die Kindergeschichte im DaF-Unterricht, dargestellt am 
Beispiel „Janosch“.   
V tisku jako kapitola v odborné knize. Vyjde 2012, Univerzita Olomouc, vazba na RIV. 

 
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 řešitelku projektu - PhDr. Petru Besedovou, 
PhD. - za koordinaci a práci na projektu (bez odvodů a sociálního fondu). 
Jednorázová odměna pro spoluřešitelku projektu - PhDr. Naděždu 
Heinrichovou, PhD. - za práci na projektu (bez odvodů a sociálního fondu). 
Jednorázová odměna pro spoluřešitele projektu - Dr.phil. Jürgena Beyera 
- za jazykové korektury příspěvků (bez odvodů a sociálního fondu). 
Zákonné zdravotní (621,-Kč) a sociální pojištění (1.725,- Kč). 

2.300,-Kč 
 

2.300,-Kč 
 

2.300,-Kč 
 

2.346,-Kč 

CELKEM: 9.246,-Kč 

 
b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění  

Jednorázová stipendia ve výši 3.000,-Kč pro každou ze studentek byla 
určena na rešeršování sekundární literatury, přípravě tématu přednášek, 
práci na příspěvcích. Dále sestavování jmenného a věcného rejstříku. 

15.000,- 

 
c) materiálové náklady (výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného 

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

Drobné kancelářské potřeb 425,-Kč 

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

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

655,-Kč 
 
 
 
 

600,-Kč 
 
 

20.000,-Kč 

CELKEM 21.255,-Kč 

 
 



CELKOVÉ NÁKLADY: 45925,78 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: 2.1.2012      Podpis odpovědného řešitele 

 


