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Stručný popis postupu při řešení projektu (max. 2 strany) 

Etapy řešení výzkumného projektu: 
1. etapa:  březen 2010 
      Příprava výzkumné metody – dotazníku a jeho ověření v předvýzkumu. 
      Příprava dalších doplňujících metod (pozorování, rozhovory aj.), stanovení  
      sledovaných jevů podstatných pro kvalitu života. 
2. etapa:  duben –červen 2010 
       Realizace výzkumného šetření. 
3. etapa:  červen –září 2010 

Prvotní vyhodnocování výsledků výzkumného šetření.  
Zpracování konferenčních příspěvků. 
Říjen – listopad 2010 
Podrobnější zpracování výsledků na základě statistických  výpočtů. 

4. etapa: Listopad – prosinec 2010 
      Zpracování výzkumné zprávy, kapitol do vědecké monografie o kvalitě života    
      studentů a dalších výstupů z grantového projektu. 

 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Výsledky výzkumu (předběžné i konečné) byly zveřejněny na třech konferencích, a to 
v Banské Bystrici, na 19. konferenci ČAPV v Liberci a  na UHK v rámci konference Sociália 
2010.  
 
DOLEŽALOVÁ,J., ONDRÁKOVÁ, J., NOVOTNÁ, A. Kvalita života studentů  vybraných 
pedagogických fakult. Viz příloha č. 1 
 



 

DOLEŽALOVÁ,J., ONDRÁKOVÁ, J., PODHORNÍKOVÁ, M. Kvalita života v empirických šetřeních 
studentů pedagogických fakult 
Quality of life in empirical studies by students of pedagogical faculties 
Viz příloha č. 2  

ONDRÁKOVÁ,J., DOLEŽALOVÁ,J., QUAISEROvÁ,B.  
Postavení učitele a jeho úloha v prevenci problémového chování žáků 
Teacher’s position and his/her role in prevention of problematic behaviour of pupils. Viz 
příloha č. 3. 
 
Literární odkaz v době zpracování výzkumné zprávy může být zatím uveden jen jeden: 
DOLEŽALOVÁ,J., ONDRÁKOVÁ, J., NOVOTNÁ, A. Kvalita života studentů  vybraných 
pedagogických fakult 
In: PAŠKOVÁ, Lucia (ed.) Kvalita života v kontexte 21. storočia. Zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou, 13. mája 2010 v Banskej Bystrici. BB: Univerzita 
Mateja Bela, Pedagogická fakulta Banská Bystrica, Katedra psychológie, 2010, 277 stran,  54 
– 57s., 1. vydání. ISBN 978 – 80 – 557 – 0000 – 7.   
 
V 1. čtvrtletí r. 2011 bude v Polsku vydána vědecká monografie s názvem Kvalita života 
v kontextu vzdělávání, v níž budou rovněž publikovány výsledky našeho výzkumu v 
samostatných kapitolách. Po vydání publikace bude doloženo. 
Dále ještě usilujeme o publikování odborného článku o výzkumu v časopise Pedagogická 
orientace. 
 
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 

Mzdy a odměny byly proplaceny na základě dobře vykonané práce nejen při plánování a 
realizaci výzkumu, ale též při prezentaci jeho výsledků na konferencích nebo v podobě 
odborného textu. Dohody o pracovní činnosti se týkaly recenzních posudků vědecké 
monografie profesorům z oblasti pedagogiky. 

b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění 

Studentky zapojené do projektu odváděly po celou dobu trvání projektu svědomitou  práci. 
Pravidelně se setkávaly na schůzkách, na nichž byl koncipován dotazník, přicházely 
s iniciativními náměty týkající se distribuce dotazníků, čerpaly informace z cizojazyčné 
literatury a také pečlivě zpracovaly data pro následné statistické zpracování 
 

c) materiálové náklady (výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného 
majetku, nehmotného majetku – software, kancelářské potřeby, ostatní materiál) a 
jejich stručné zdůvodnění 

Kancelářské potřeby a počítač jsme potřebovali k realizaci našeho výzkumu i k realizaci 
výstupů. 

 

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

V rámci specifického výzkumu bylo třeba využít následujících služeb: 



 

- Překlady z češtiny do angličtiny a naopak  při studiu odborných článků, ale též při 
překladu textů jako součásti konferenčních příspěvků a odborné publikace. 

- Technická úprava textů odborné monografie. 
- Statistické zpracování výsledků, které by ukázaly nejen základní vztahy, ale též hlubší 

souvislosti a další charakteristiky. 
Žádostem o změny ve struktuře projektu bylo vždy vyhověno (viz archiv oddělení pro vědu a 
výzkum). 
 
PŘÍLOHY: 
 

a) kopie publikačních výstupů viz příloha č. 1, 2 a 3. 

b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem 

- dosud není k dispozici k datu odevzdání závěrečné zprávy. 

c) „Výsledovku“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 
– viz příloha č. 4 
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