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Závěrečná zpráva projektu Specifického výzkumu MŠMT 
 
 
 
 

 
 

název projektu Eduard Štorch a jeho úsilí o novou školu 
Osada Růžičkov a Štorchovy pedagogické představy o 
nové škole 

zakázka č. 2138 
odpovědný řešitel PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. 

e-mail: tibor.vojtko@uhk.cz 

katedra Katedra speciální pedagogiky PdF UHK 
rok 2010 

celková částka přidělené 
dotace 

11.500,- 
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Složení řešitelského týmu – odpovědný řešitel 
PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. odpovědný řešitel projektu Katedra speciální pedagogiky 

PdF UHK 

 
 

Složení řešitelského týmu – student magisterského studia na PdF UHK 
Bc. Petr Kopřiva Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a 

management speciálních zařízení 

 
 

Popis projektu a postup při řešení a cíle projektu 
Předložený projekt se pokusil o rozkrytí Štrochova úsilí o vybudování výchovné osady 
Růžičkov v Praze Troji v první polovině 20. století. I přes poměrně dobře uspořádanou 
písemnou pozůstalost Eduarda Štorcha, která je uložena v depozitáři ve Starých Hradech PNP 
Praha, nebyla tomuto tématu věnována pozornost. Zřejmě proto, že je zapotřebí a) zasadit 
Štorchovo úsilí do hlubších souvislostí s jeho pedagogickým experimentem Dětské farmy se 
školou v přírodě (1921 – 1928) a b) prostudovat další archivní materiály, obzvláště MŠANO 
ČSR, které dokladují několikaleté vyjednávání o propůjčení pozemků k osvětové činnosti. 
Vzhledem k těmto souvislostem jsme si nekladli vyššího cíle, než pořízení souhrnné studie, 
která by téma přiblížila a předurčila k dalšímu zpracování. V první etapě výzkumu byla 
pořízena rešerše materiálů z písemné pozůstalosti Ed. Štorcha, které se váží jak ozdravnému 
školství, tak samotnému úsilí o vybudování Růžičkova. Další etapou bylo jejich prostudování 
a doplnění o další, již zmíněné archivní materiály. Ve třetí fázi projektu byla pořízena 
odborná studie, která je v podobě rukopisu připravena k odeslání do redakce hodnoceného 
časopisu Lidé města. Předpokládáme, že studie vyjde jako odborná stať. Kromě finálního 
tisku byl cíl projektu splněn. 
 
 

Dosažení cílů probíhalo dle harmonogramu a to následovně: 
Termín Aktivita odpovědnost 

duben – srpen 2010 studium archivních materiálů řešitel, student 

září – listopad 2010 sestavení odborné studie řešitel, student 

 
 
Způsob zapojení studentů v projektu 
Do projektu byl zapojen studenti Katedry speciální pedagogiky PdF UHK Bc. Petr Kopřiva. 
Jeho úkolem byla badatelská činnost v depozitáři Staré Hrady PNP Praha. Student se v rámci 
své činnosti podílel na pořízení rešerše archivní materie, které k tématu náleží a zároveň 
pořizoval kopie základních archivních dokumentů. Tato činnost byla poměrně časově 
náročná a vyžádala si i podrobnější studium metodologie historiografického výzkumu. Klíčem 
úspěchu bylo prostudování a získání vhledu do písemné pozůstalosti Eduarda Štorcha. 
V rámci publikace výstupu bude kolega Kopřiva zmíněn jako spoluautor. 
 
 

Seznam výstupů 
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Cílem výzkumu bylo prostudování neprobádané činnosti a úsilí Eduarda Štorcha o zřízení 
výchovné osady Růžičkov v první polovině 20. století. V rámci výzkumu vznikla souhrnná 
studie, která do Štorchových pedagogických představ zasazuje i jeho úsilí a úlohu v jednáních 
o vznik výchovné osady Růžičkov v Praze Troji. Tato studie bude otištěna v hodnoceném 
časopisu, který vydává Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Vzhledem 
k nízké periodicitě (dvakrát ročně) lze očekávat, že text bude otištěn v proběhu roku 2011. 
 
Návrh tištěné odborné studie: 
Vojtko, T. Výchovná osada Růžičkov a Štorchovo úsilí o její založení. Praha : Lidé města : 
revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, 2011, ISSN 1212-8112. 
 

 

Přidělená dotace – popis a účel jejího čerpání 
Rozpočet projektu (11.500,-) byl určen k uhrazení mimořádného stipendia studenta, který se 
podílel na studiu archivních materiálů v PNP Praha ve Starých Hradech. Další finanční 
prostředky byly čerpány na nákup elektronického vybavení a v souladu s rozpočtem projektu 
k ohodnocení činnosti řešitele projektu. I přesto, že čerpání proběhlo v souladu se 
schváleným  rozpočtem, byla přidělená dotace přečerpána o 16,- Kč. Toto však 
nepovažujeme za zásadní. 
 

nákup DHIM USB disk 2 ks 3.500,- vhodný pro operativní 
pořizování kopií archivních 
materiálů 

mimořádné 
stipendijní 
ohodnocení studenta 

ohodnocení studenta 
za archivní činnost 

5.000,-  hodnocení za vykonanou 
práci 

mzdové náklady odměna 
odpovědnému 
řešiteli projektu 

2.250,- 
 

 

zákonné zdravotní 
pojištění 

203,-  

zákonné sociální 
pojištění 

563,-  

Celkem 11.516,- 

 
 
 
 
Zpracoval: 
 
V Hradci Králové 3. 1. 2011 
PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. 
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Přílohy: 
a) Záměr projektu 
b)Výsledovka hospodaření projektu 
c) Výstupy projektu 
 


