
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2012 – zakázka č. 2127 

 

 

Název projektu: Metodologické přístupy v humanitních vědách 

 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Václav Víška, Ph.D. 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: Iva Podoláková, Kamila Šindelková, Michal Přibyl, Eva 

Izáková 

Další výzkumní pracovníci: PhDr. Václav Bělík, Ph.D. 

 

Celková částka přidělené dotace: 69 000 Kč 

 

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

Práci na projektu specifického výzkumu lze rozčlenit do třech částí: analýza východisek; původní 

výzkum, analýza východisek a původního výzkumu. 

 

V rámci první části – analýza východisek – jsme hledali možné zdroje pro poslední část projektu – 

výzkumy, které byly doposud provedeny autory (např. výzkum zaměřený na kurikulum z hlediska 

čtenářské gramotnosti – In: BUBENÍČKOVÁ, P., ČUŘÍN, M., ZACHOVÁ, A., VÍŠKA, V. Kontexty čtenářství 

a čtenářské gramotnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011.; výzkum zaměřený na rizikové chování – 

In: BĚLÍK, V. Rizikové chování a jeho prevence v terciárním vzdělávání pedagogů. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2012). Dále bylo poukázáno na jiné výzkumy a výzkumná šetření, která byla v uplynulých 

pěti letech zaměřena na humanitní vědy, zejména sociální a bohemistické a v jejich rámci bylo 

pracováno s kvalitativním šetřením. 

 

V druhé fázi byl uskutečněn deskriptivní výzkum, který měl za cíl popsat jednotlivé kroky 

kvalitativního šetření v akcentu na výzkumné metody kvalitativní analýzy (pozorování, interview, 

obsahová analýza, kazuistika). 

 

Ve třetí fázi jsme analyzovali všechny výše uvedené výzkumy s důrazem na zjišťování jejich reliability 

a validity.  

Deskriptivní část bude hlavní částí odborné monografie Analýza kvalitativních přístupů v metodologii 

humanitních věd. 

 

Cíle výzkumného šetření v rámci projektu byly následující: 

- popsat a analyzovat různé typy metodologických přístupů, 

- popsat a analyzovat a na příkladech uvést tyto kvalitativní výzkumné metody: pozorování, 

interview, obsahová analýza, kazuistika, 

- shrnout poznatky z předešlých výzkumů, 

- analyzovat deskriptivní výzkum, 

- v rámci závěrů pojednat o smysluplnosti kvalitativního šetření v rámci jeho reliability a 

validity. 

 

 



Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Všechny publikační výstupy budou vydány v roce 2013. Konkrétně půjde o: 

 

Analýza kvalitativních přístupů v metodologii humanitních věd – autoři: Václav Víška, Václav Bělík, Iva 

Podoláková, Kamila Šindelková – odborná kniha typu B – termín vydání březen 2013 (financováno 

z alternativních zdrojů). 

 

K analýze kurikula v českém jazyce – odborný článek J-neimp, bude odeslán do časopisu e-

Pedagogium v únoru 2013. Autor: Václav Víška. 

 

Specifika zkoumání v sociálních oblastech – odborný článek J-neimp, bude odeslán do časopisu 

Prevence otrav, úrazů a násilí v březnu 2013. Autor: Václav Bělík (tato aktivita je předem domluvena 

v redakci časopisu). 

 

Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady  

Mzdy pro spolupracovníky. Mzdy byly vyplaceny studentům Evě Izákové a Michalu Přibylovi formou 

OON v důsledku jejich úspěšného ukončení studia (z tohoto důvodu jim nemohlo být vyplaceno 

stipendium). 

Michal Přibyl (7 220 Kč), Eva Izáková (7 220 Kč), sociální fond 1805 Kč. 

Celkem: 16 275 Kč,  

 

b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění 

Iva Podoláková 13 000 Kč 

Kamila Šindelková 13 000 Kč 

Studenti (všichni čtyři) se podíleli na sběru výzkumů zmíněných v popisu projektu. Dále se podíleli na 

zpracování dat. 

Celkem 26 000 Kč 

 

c) materiálové náklady  

Nákup tabletu – operativní využití při zpracování terénních výzkumů. 

Cena 11 915 Kč 

 

Odborná literatura 

Cena 5 095 Kč 

 

Kancelářské potřeby 

Cena 9 751 Kč 

 

Celkem 26 761 Kč 

 

e) náklady nebo výdaje na služby a jejich stručné zdůvodnění 

Náklady na tisk odborné monografie byly rozúčtovány na základě žádosti jako stipendia pro studenty. 

 

Celkem náklady: 69 036 Kč 



Povinné přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů 

b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem, 

c) Výsledovka“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

 

 

 

 

Datum:         3. 1. 2013                                                                     Podpis odpovědného řešitele 


