
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2012 

zakázka č. 2132 

 

Název projektu: 

Výuka psaní na klávesnici ve vzdělávacích plánech Švýcarska 

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 18.000,-- 

Stručný popis postupu při řešení projektu: 

Dominantním cílem výzkumu v rámci projektu bylo provést analýzu vzdělávacích plánů škol 

odpovídajících našim základním školám (primární a nižší sekundární vzdělání) všech 26 

kantonů Švýcarské konfederace a na základě získaných údajů navrhnout nejvhodnější formu 

implementace výuky psaní na klávesnici do Rámcového vzdělávacího plánu pro základní 

vzdělávání.   

Výzkumnou metodou byla obsahová analýza písemných dokumentů uskutečněná 

kvalitativním způsobem. Šlo o jednoduché rozbory obsahu textů s cílem vyhledat, 

shromáždit a přehledně formulovat všechny dostupné informace týkající se  výuky psaní na 

klávesnici na uvedených školách. Základní významovou jednotkou byl pojem „psaní na 

klávesnici“ (Tastaturschreiben) a jeho obměny (Maschinenschreiben, Schreiben am 

Computer, Schreiben mit 10-Finger usw.). 

Výsledky šetření byly v průběhu července a srpna 2012 zpracovány a vyhodnoceny a sloužily 

pro návrh optimální formy implementace výuky psaní na klávesnici do RVP ZV.  

Poté byli vytvořeny příspěvky, které byly nabídnuty k publikování v časopisech Media4u a 

The New Educational Review.  

V září byly výsledky výzkumu představeny na konferenci ICTE 2012 v Rožnově p. Radhoštěm. 



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 byly předneseny na konferenci ICTE 2012 

v Rožnově pod Radhoštěm (doktorandská sekce) konané dne 11. – 13. září 2012. 

Publikačním výstupem je text v recenzovaném sborníku z této konference. 

Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady     

dohoda o provedení práce   Kč 5.000,-- 

Na základě dohody o provedení práce byla odpovědnému řešiteli vyplacena odměna 

Kč 5.000,--, jejíž větší část použil k zaplacení edičního poplatku do časopisu The New 

Educational Review. 

b) stipendia      --- 

c) materiálové náklady    

 kancelářské potřeby    Kč 5.787,50 

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

euroobaly, pákový pořadač) a USB flash disk pro uchovávání a zálohování získaných dat .  

d) další provozní náklady nebo výdaje   --- 

e) náklady nebo výdaje na služby   

 překlad do anglického jazyka   Kč 4.000,-- 

 vložné na konferenci ICTE 2012  Kč 1.500,-- 

f) doplňkové náklady nebo výdaje   --- 

g) cestovné        

 Konference ICTE 2012   Kč 1.730,-- 

Realizované výdaje celkem     Kč 18.017,50 

 

 



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 ICTE 2012 

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

 

 

 

 

Datum: 03.01.2013      Mgr. Iva Mádlová 

 

 

 

 


