
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2011 – zakázka 

č. 2129 

 

Název projektu: 

ANALÝZA POSTOJŮ UČITELŮ ICT NA ZŠ K VÝUCE PSANÍ NA KLÁVESNICI 

 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Iva Mádlová 

Studenti doktorského studia na PdF UHK: Mgr. Iva Mádlová 

Školitelé doktorandů: doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 

 

Celková částka přidělené dotace: Kč 14.500,-- 

 

Stručný popis postupu při řešení projektu: 

Dominantním cílem výzkumného šetření bylo zjistit a analyzovat postoje a názory učitelů IKT 

na výuku psaní na klávesnici již na základní škole a současně zmapovat současný stav výuky 

desetiprstové hmatové metody. 

Nejprve došlo ke shromažďování informací a následnému studiu odborných materiálů 

zabývajících se výukou psaní na klávesnici a také kurikulárních dokumentů upravujících 

vzdělávání na základních školách v ČR.  Následně byl vytvořen dotazník, vybrán výzkumný 

soubor a vytvořena databáze respondentů.  

Vlastní sběr dat proběhl v rozmezí měsíců duben-červen 2011. Administrace dotazníků byla 

provedena pomocí e-mailové pošty, kdy byli osloveni ředitelé škol s prosbou o předání 

dotazníku k vyplnění příslušnému učiteli.   

V průběhu července a srpna byla získaná data analyzována. Poté byli vytvořeny příspěvky, 

které byly nabídnuty k publikování v časopisech Media4u a The New Educational Review.  

 

 



Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

- Příspěvek ve čtvrtletním časopise pro podporu vzdělávání – Media4u. Časopis je 

archivován Národní knihovnou České republiky a je na seznamu recenzovaných, 

neimpaktovaných periodik, který vydává Rada pro výzkum a vývoj ČR. V současné době je 

článek přijat k publikování, ale nebyl ještě zveřejněn.  

 

- Příspěvek přijatý k recenznímu řízení v časopise The New Educational Review. Časopis 

figuruje v citační databázi SCOPUS a v citační databázi WEB OF KNOWLEDGE.  

 

- Zpracované výsledky provedeného výzkumu budou předneseny na mezinárodní 

konferenci DITECH ´12 konané ve dnech 11.-12. ledna 2012. Publikačním výstupem bude 

text v recenzovaném sborníku z této konference. 

 

Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady     

dohoda o provedení práce  Kč 4.000,-- 

Na základě dohody o provedení práce byla odpovědnému řešiteli vyplacena odměna 

Kč 4.000,--, kterou použil k zaplacení edičního poplatku do časopisu The New Educational 

Review. 

b) stipendia     --- 

c) materiálové náklady    

 kancelářské potřeby   Kč 4.705,-- 

 externí disk    Kč 2.298,-- 

Kancelářské potřeby (papír, náplň do tiskárny, sešívačka, děrovačka, závěsné obaly, 

euroobaly, pákový pořadač) a externí disk HDD 2,5“ WD My PassEssential 3.0 1TB pro 

uchovávání a zálohování získaných dat .  

d) další provozní náklady nebo výdaje  --- 

e) náklady nebo výdaje na služby   

 překlad do anglického jazyka  Kč 3.500,-- 



Oproti rozpočtu došlo ke snížení nákladů na konferenci DiTech ´12 (vložné hrazeno 

z projektu ESF OPVK INDICT), proto byly vzniklé prostředky (Kč 500,--) použity na překlad do 

anglického jazyka. 

f) doplňkové náklady nebo výdaje  --- 

g) cestovné      --- 

Realizované výdaje celkem ……………………….Kč 14.503,-- 

 

 

Příloha 1: Kopie publikačních výstupů 

1.1 Text příspěvku zaslaného k publikování v časopise Media4u 

1.2 Text příspěvku zaslaného k recenznímu řízení v časopise The New Educational Review 

1.3 Text příspěvku zaslaného k zařazení do sborníku z konference DITECH ´12 

Příloha 2: Výsledovka z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

 

 

 

Datum: 29.12.2011      Mgr. Iva Mádlová 

 

 

 

 


