
 

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 – zakázka č. 

2102 

Název projektu:  Studijní styly a strategie jako součást profesní přípravy budoucích učitelů na 
PdF UHK 
 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel:  Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: Bc. Simona Kotašková, Dis.; ID: 24254/4;  obor: 
K-SOCPN; 1. roč. magisterského studia; č. účtu: 2131504013/0800 

 

Celková částka přidělené dotace: 60.620,- Kč (po navýšení na základě RD č. 24/2013) 

 

 

Stručný popis postupu při řešení projektu 

 

V březnu 2013 se odpovědná řešitelka zúčastnila plánované konference v Liberci (Dvacátá 
výroční konference České pedagogické společnosti na téma Koncepce vzdělávání v současné 
kurikulární diskusi; Liberec, 21. a 22. 3. 2013), na které prezentovala příspěvek, jenž vznikl 
ve spolupráci se studentkou magisterského studia Bc. Simonou Kotaškovou, Dis., Vzdělávání 
budoucích učitelů z pohledu formování jejich studijního stylu a kompetencí k učení. Na 
základě účasti na této konferenci zároveň vznikl článek, který byl přijat do recenzovaného 
sborníku ČPdS. Příspěvek shrnuje dosavadní stav poznání v oblasti kompetencí k učení ve 
vztahu ke kurikulární diskusi a nastoluje otázky, na které budou hledány odpovědi v dalších 
měsících výzkumné činnosti. Redakce sborníku dosud neposlala bibliografické údaje, jsou 
však očekávány v nejbližší době.  

 

V květnu 2013 se odpovědná řešitelka zúčastnila plánované mezinárodní konference 
v Ladku-Zdroji z cyklu Komunikowanie społeczne w edukacji – XIV spotkanie (Ladek-Zdroj, 
Polsko, 20.-24. 5. 2013). V rámci konference byl realizován workshop, na kterém došlo 
k setkání autorek plánované monografie JUKLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, J., NOWOSAD, I. A 
BOCHNO, E: Learning in the university context from the perspective of Czech-Polish 
comparation. Autorky jednaly o harmonogramu spolupráce na monografii, který zahrnoval 
tvorbu úvodních teoretických kapitol, realizaci výzkumného šetření na univerzitách v České 
republice a v Polsku, přípravu a analýzu dat, interpretaci získaných výsledků a dokončení 
textu publikace, následné zaslání na recenze, zapracování připomínek a překlad do 
anglického jazyka. Od jejich setkání probíhala mezi oběma stranami mailová komunikace.    

 

Rovněž v  květnu 2013 proběhl sběr dat na UHK metodou online-dotazníku. Sběr dat na 
Univerzitě v Zielonej Góre proběhl formou tužka-papír ve dvou fázích – nejprve v květnu až 
v červnu. Bohužel byla zjištěna neúplnost některých dat, a proto v říjnu – listopadu proběhlo 
na Univerzitě v Zielonej Góre druhé kolo sběru dat. V průběhu prosince byla data 



připravována pro matematicko-statistickou analýzu a analyzována. V současné době jsou 
výsledky interpretovány a plánovaná publikace je dokončována. Její vydání je plánováno do 
března 2014.  

 

Ve dnech 2. - 5. 10. 2013 se řešitelka účastnila zahraniční konference  4th International 
Conference on Education & Educational Psychology (Turecko, Antalya), kde prezentovala 
dva příspěvky. Výstupem z konference jsou dva články reflektující výsledky výzkumného 
šetření realizovaného na vzorku studentů UHK -  indexované v ISI (podrobnosti viz níže).  
 
Ve dnech 18. – 20. 11. 2013 se odpovědná řešitelka účastnila zahraniční konference 6th 
International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2013) ve španělské 
Seville (výdaje na konferenci nebyly požadovány, byly hrazeny z VaV katedry), kde 
prezentovala jeden příspěvek. Výstupem z konference je článek reflektující z dostupných dat 
komparaci českých a polských studentů učitelství z pohledu strategií a stylů učení -  
indexovaný v ISI (podrobnosti viz níže). 
 
 
  
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení: 

1. Plán: 2 články  do odborného periodika (Procedia - Social and Behavioral Journal 
(ISSN: 1877-0428 - ELSEVIER, který je indexován v: ScienceDirect, Scopus & Thomson 
Reuters Conference Proceedings (ISI, Web of Science) a e-Pedagogium).  
 
Výsledek: za podpory projektu vznikly 4 články do odborného periodika; 2  byly 
zaslány do Procedia - Social and Behavioral Journal (ISSN: 1877-0428 - ELSEVIER, 
který je indexován v: ScienceDirect, Scopus & Thomson Reuters Conference 
Proceedings (ISI, Web of Science): 
 

JUKLOVÁ, K. Vocational preparation of prospective teachers in the Czech university context. 
Procedia - social and behavioral science,  ?, NL, 2013, pp.?  ISSN 1877-0428. 
 
JUKLOVÁ, K. Reflection on the role of educational consultant in contemporary Czech schools.  
Procedia - social and behavioral science,  ?, NL, 2013, pp. ? ISSN 1877-0428. 

 
Třetí příspěvek byl přijat do do ICERI2013 Proceedings (ISBN: 978-84-616-3847-5 / 
ISSN: 2340-1095; publisher IATED): 

 
JUKLOVÁ, K. Learning of prospective teachers in Czech – Polish comparison. ICERI2013 
Proceeding, IATED, ISBN: 978-84-616-3847-5 / ISSN: 2340-1095.  

 
Konference proběhly na podzim 2013, všechny 3 články byly přijaty a v této době je 
očekáváno potvrzení o jejich indexování. Poté budou zapsány do OBD. 
 
Dale vznikl 1 článek do recenzovaného sborníku z conference ČPdS, na jehož tvorbě 
se přímo podílela studentka Bc. Simona Kotašková, Dis: 

 



JUKLOVÁ, K., KOTAŠKOVÁ, S. Vzdělávání budoucích učitelů z pohledu formování jejich 
studijního stylu a kompetencí k učení. Recenzovaný sborník z conference ČPdS, 2013, s. 
dosud nejsou známy. ISBN dosud není známo.  
 

 
2. Plán: spoluautorství na odborné knize (JUKLOVÁ, K., DOLEŽALOVÁ, J., NOWOSAD, I., 

BOCHNO, E: Learning in the university context from the perspective of Czech-Polish 
comparation.) 
 
Výsledek: z důvodu neúplných dat zaslaných od polské strany došlo k dalšímu kolu 
sběru dat v Zielonej Góre a aktuálně jsou data analyzována a kniha je dokončována. 
Koncem ledna je plánováno odevzdání knihy k recenzi a k dokončení překladu do 
anglického jazyka. Po jejím dokončení a po schválení smlouvy mezi UHK a 
vydavatelem A. Marszalkem bude kniha vydána.  
 

3. Plán: účast na 3 konferencích:  

 4th International Conference on Education & Educational 
Psychology(Turecko, Antalya); říjen 2013 (výdaje nejsou požadovány, budou 
hrazeny z ESF); 

 Dvacátá výroční konference České pedagogické společnosti na téma 
Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi; Liberec, 21. a 22. 3. 2013 
(výdaje jsou požadovány); 

 Mezinárodní konference z cyklu Komunikowanie społeczne w edukacji – XIV 
spotkanie. Ladek-Zdroj, Polsko, 20.-24. 5. 2013 (výdaje jsou požadovány).  

 
Výsledek: aktivní účast na všech plánovaných konferencích byla realizována, výdaje 
byly čerpány v souladu s plánem. 

  

 
Přehled realizovaných výdajů:  
 
 Výše čerpaných výdajů Zdůvodnění 

a) osobní náklady 3.700,- Odměna řešiteli 

 8.000,-  Odměna studentce Bc. Simoně Kotaškové, Dis. (DPP 
namísto původně plánovaného stipendia – studentka je 
v kombinované formě studia). podíl na zpracování 
výzkumných dat a na tvorbě odborného článku.  

 1.258,- Zákonné pojištění - odvody na zdravotní, sociální a 
úrazové pojištění (viz položka Odměna řešiteli). 

c) materiálové náklady 3.588,- Kč 
 

Kancelářské potřeby – kancelářský papír na kopírování, 
desky a šanony na zakládání materiálů, psací potřeby.  

d) provozní náklady  
    nebo výdaje 

Xxx Xxx 

e) výdaje na služby 3.872,- 
33.000,- 
 

za překlad odborného článku do angličtiny 
za překlad odborné publikace do angličtiny 

f) doplňkové (režijní)  
    náklady 

Konference Liberec 
800,- Kč 
435,- Kč 
 

 
Konferenční poplatek 
Ubytování a stravné na konferenci  
 



 
 
g) cestovné 

 
 
Konference Ladek-
Zdroj, Polsko 
5.778,- Kč 
   156,- Kč 
 

 
 
 
Konferenční poplatek, cestovné na konferenci, ubytování 
a diety 
Cestovní pojištění 

 
CELKEM 
 

 

60.587,- Kč  
Kurzové zisky -35,10 
60.622,05 ,- Kč 

 

 

 

 

Povinné přílohy  

 

a) Kopie publikačních výstupů (4 články a část publikace) 

b) Výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem.  

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

 

 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. 
 V Hradci Králové, dne 2. 1. 2014. 

 
 

 


