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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu – zakázka 2131 

 

Název projektu: Výzkum počítačové gramotnosti u osob starších 30 let 
 

 
Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Hana Vojáčková 

Studenti doktorského studia na PdF UHK: Mgr. Hana Vojáčková 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: - 

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

Další výzkumní pracovníci: - 

 
Celková částka přidělené dotace:  37 tis. Kč  

 
 

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

V jarních měsících roku 2011 proběhlo dotazníkové šetření na počítačovou gramotnost 
u osob starších 30 let. V měsíci dubnu bylo pomocí 200 studentů Vysoké školy polytechnické 
Jihlava rozdáno 4 000 kusů dotazníků, ve kterých respondenti vyjadřovali své názory v rámci 
tří tematických oblastí. Ve většině otázek si respondenti vybírali z nabízených variant 
odpovědí. Z celkového počtu 4000 dotazníků se ke zpracování vrátilo 3 073 kusů dotazníků. 
Tato hodnota představuje necelých 77 % návratnost, což lze z metodologického hlediska 
hodnotit jako velmi pozitivní jev. Po vyřazení neúplných a špatně vyplněných dotazníků bylo 
dále pracováno s 2 579 respondenty.  

Výsledky šetření byly vyhodnoceny a budou sloužit pro návrh optimální strategie 
celoživotního vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. Výsledkem výzkumu z roku 2010 
byly také aktualizované studijní materiály, které již jsou v roce 2011 využívány při výuce na 
Univerzitě třetího věku na Vysoké škole polytechnické Jihlava a budou použitelné na dalších 
U3V. 

Na základě vyhodnocení dotazníků byly upraveny a aktualizovány studijní materiály 
předmětu „Pracujeme s počítačem“ na Univerzitě třetího věku při Vysoké škole 
polytechnické Jihlava. Původní materiály byly troje skripta. Po inovaci vznikla čtyři nová 
skripta pro výuku tohoto předmětu. 

 

 
  



 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

1) Účast konference ICTE Rožnov pod Radhoštěm  
Příspěvek: VOJÁČKOVÁ, Hana. Počítačová gramotnost osob starších 30 let 

2) Účast konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé 
vědecké pracovníky, Hradec Králové: Magnanimitas, 2011 
Příspěvek: VOJÁČKOVÁ, Hana. Průzkum dotazníkového šetření Počítačové gramotnosti 

u osob starších 30 let v roce 2011. In Mezinárodní Masarykova konference pro 
doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 2. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 
2011. s. 534-543. ISBN 978-80-904877-7, ETTN 042-11-11010-12-5. 

3) Připravovaný článek v časopisu Innovations in Education &Teaching International: 
časopis je registrován v databázi WoS – V současné době recenze. 

4) Připravovaný příspěvek na konferenci ERIE rok 2012 – sborník z konference bývá 
zařazován do evidence Thomsons Reuters. 

 

 
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 

 Vojáčková – 12 500 Kč (OON) 

 Celkem: 12 500 Kč 

b) náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku  

Celkem: 0 Kč 

c) další provozní náklady nebo výdaje 

 Kancelářské potřeby – papír – 3 025 Kč 

 Kopírování – 6 000 Kč 

 Cartridge – 2 205 Kč 

 Konferenční poplatek MMK – 1 600 Kč 

 Celkem: 12 830 Kč 

d) náklady nebo výdaje na služby  

 Překlad do AJ 7 700 Kč 

 Celkem: 7 700 Kč 

e) doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje v souladu s příslušným řídícím aktem UHK 

Celkem: 0 Kč 

f) cestovné. 

Cestovné Rožnov ICTE –. 4 016 Kč 

Celkem 4 016 Kč. 

 
 
Celkem za projekt:  37 046 Kč 
 
 
 



 

Rekapitulace:   

Položka Plán Skutečnost Poznámka 

Osobní náklady 11 000 Kč 12 500 Kč Mzda vedoucího řešitele byla na 
OON, tudíž nebyli odvody za 
vedoucího řešitele. Ušetřené 
finanční prostředky přesunuty do 
dalších nákladů. 

Stipendia 0 Kč 0 Kč  

Další provozní 
náklady 

18 000 Kč 12 830 Kč Zaplacení kopírování a 
konferenčního poplatku 
Mezinárodní Masarykovy 
konference. Ušetřené finanční 
prostředky přesunuty do osobních 
nákladů, nákladů na služby a 
cestovného. 

Náklady na služby 6 000 Kč 7 700 Kč Zaplacení překladu 

Cestovné 2 000 Kč 4 016 Kč Zaplacení cestovného a všeho 
spojeného s konferencí Rožnov. 

Celkem 37 000 Kč 37 046 Kč  

 
 
Ke zprávě přiložte: 

a) kopie publikačních výstupů 

b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem 

c) „Výsledovku“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 
 
 
 
Datum: 3.1.2012      Podpis odpovědného řešitele 

 
 


