
 
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu – zakázka č. 2119 

 

Název projektu: Problematika vzdělávání dospělých (seniorů) 

 
Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel:  doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

Studenti doktorského studia na PdF UHK: 

                                                                    PhDr. Věra Tauchmanová,  M.A. – ID 692 K-DR-INT 

                                                                    Ing. Stanislava Pavlíková – ID 26694 K-DR-INT 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: 0 

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

                                       doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 

Další výzkumní pracovníci: 0 

  

 
Celková částka přidělené dotace: 78.000,- Kč 
 

Stručný popis postupu při řešení projektu  

Řešení projektu probíhalo podle harmonogramu uvedeného v přihlášce projektu s několika 
dílčími změnami.   

březen – duben 2012: Rešerše dostupných zdrojů na téma vzdělávání seniorů v ČR a 
v sousedních státech, navázání kontaktů na pracovištích VŠ, které se vzděláváním seniorů 
zabývají, výzva ke spolupráci na odborné publikaci. Jako nezbytné se ukázalo navázat 
spolupráci s odborníkem-pedagogem zaměřeným na problematiku vzdělávání seniorů. 

květen – září 2012: Studium dostupných zdrojů o celoživotním vzdělávání v ČR, historie a 
vzniku univerzit třetího věku.  Konzultace s pedagogy – odborníky na vzdělávání dospělých, 
zjišťování specifických potřeb účastníků studia pro seniory (sestavení, rozdání a vyhodnocení 
dotazníku). 

září – říjen 2012: Příprava odborných publikací, překlady textů. 

listopad 2012: Příprava prezentace projektu na mezinárodní vědecké konferenci Evropské 
pedagogické fórum 2012. Zapracování připomínek recenzentů a jazykových korektur do 
odborných publikací, příprava pro tisk. 

prosinec 2012: Prezentace projektu na Evropském pedagogickém fóru 2012. Odevzdání 
konečného znění odborných publikací do nakladatelství (Gaudeamus, Mervart). 

 

Změny projektu: 
Původní prezentace výsledků projektu na mezinárodní konferenci  ZAKOPANE OW MSWiA 

DAFNE, 24.-27.září 2012 nebyla realizována vzhledem k tomu, že zařazení příspěvku do 

sborníku konference by nepřineslo body RIV. Z tohoto důvodu jsme požádali o změnu a 



převedení plánovaných finančních prostředků na tisk české odborné monografie. Naší 

žádosti bylo vyhověno.  

 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

1) Odborná publikace v angličtině na téma vzdělávání seniorů s následnou vazbou na 

RIV:   

Tauchmanová, V. et al. Seniors and their training in foreign languages. Hradec 

Králové : Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-240-9 

2) prezentace projektu na mezinárodní vědecké konferenci Evropské pedagogické 

fórum 2012, 3.-7.12. 2012, Hradec Králové 

Ondráková, J., Tauchmanová, V. Vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku. In 

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 

2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Hradec Králové. Certifikovaná 

vědecká konference No.: 2259661208, ENEL ETIN 085-12-12016-12-2. ISBN 978-

800905243-2-3. 

3) Odborná publikace v češtině na téma vzdělávání seniorů s následnou vazbou na RIV  

Ondráková, J. et al.  Vzdělávání seniorů a jeho specifika. – v tisku 

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: 

Recenzní posudky: 

 
      Odměny a stipendia: 
      Odměna pro řešitelku (doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.):                                         3494,92,- Kč  
      (včetně odvodů a sociálního fondu) - za hlavní koordinaci a práci na projektu,  
       včetně přípravy tisku 
 

Odměna pro spoluřešitele, školitele doktorandky (doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.)2.487,25,-
Kč (včetně odvodů a sociálního fondu) - za spolupráci na projektu 
 

Odměna  pro doktorandku, spoluřešitelku (PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.)        12.084,36,-
Kč Kč (včetně odvodů a soc. fondu) 

Odměna DPP pro doktorandku, spoluřešitelku (Ing. Stanislava Pavlíková)                  9.000,- Kč  

Odměny doktorandek byly vyplacena za rešerše, sestavování, distribuce a vyhodnocování 
dotazníků, vypracování kapitol jednotlivých monografií, překlady textů do angličtiny podle 
skutečně vynaložené práce. 

 



Odměny za recenzní posudky a jazykové korektury (na základě DPP) 

doc. PhDr. Juraj Kalnický, Ph.D.                                                                                             3000,- Kč 
Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, Ph.D.                                                                                       1500,-  Kč 
Jazykové korektury: 
PhDr. Jitka Tomková, Ph.D.                                                                                                     1000,- Kč        
 

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

V projektu byly zakoupeny kancelářské potřeby nezbytné pro zpracování projektu  

(zejména papír, odkládací mapy a desky, pořadače, obaly, fixy na tabuli,  

houba, psací potřeby aj.) v celkové výši                                                                         3797,- Kč 

 

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

Konferenční poplatek za konferenci Evropské pedagogické fórum 2012, 

 3.-7.12. 2012, Hradec Králové                                                                                         1420,- Kč 

       cestovné tuzemské (setkání českých a německých důchodců v Praze)                      275,- Kč                                                          
 

Náklady na tisk: 

anglická odborná monografie  Gaudeamus                                                                        17000,- Kč 

česká odborná monografie, nakladatelství Mervart                                                         23000,- Kč 

Náklady celkem                                                                                                               78 058, 23,- Kč 

 

Ke zprávě přiložte: 

a) kopie publikačních výstupů – odborné monografie zatím v tisku, dodání při obhajobě 

b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem – dodání po vytištění 

b) „Výsledovku“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace – po 
zanešení výsledků do Magionu (zatím pouze údaje za listopad) 
 
 
 
Datum: 2.1. 2013  Podpis odpovědného řešitele 
 


