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Názory studentů vysokých škol na vybrané etické otázky – 

závěrečná zpráva  
 

Předkladatel 
      PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK 

 

Složení řešitelského týmu 
Hlavní řešitel: Eva Švarcová, do sběru a zpracování dat byla zapojena studentka 

magisterského studia na PdF UHK Bc. Jana Andršová, ID: 21907, aprobace: učitelství pro 

střední školy - český jazyk a literatura, základy společenských věd, Radek Novotný, ID: 

27248, aprobace: učitelství pro střední školy – český jazyk a literatura, německý jazyk. 
 

Anotace 
 Cílem projektu bylo zmapovat názory studentů na vybrané etické otázky související 

s jejich přípravou a studiem na vysoké škole. 

 

Celková finanční částka: 51 120,- Kč (po navýšení dle RD 24/2013) 

 

Stručný popis projektu včetně metodiky a časového harmonogramu 
 

Úvod 
 V současné době jsou odbornou i laickou veřejností často diskutována témata týkající se 

morálních dilemat, konfliktu hodnot v konkrétních morálních situacích a v souvislosti s tím i 

zavádění předmětu Etická výchova ve školách. Etika a morální hodnoty by měly být a 

většinou též byly samozřejmou součástí přípravy budoucích pedagogických pracovníků, 

stejně jako pracovníků ve zdravotnictví, zejména lékařů a zdravotních sester, ale i 

pracovníků jiných oborů. Vyžadovaná profesní etika a úroveň osobní morální zralosti spolu 

však nemusí u každého jedince vždy korespondovat. 

  

Metodika 

 Výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku s využitím ratingové 

metody, jejímž základem je posuzovací stupnice (škála). Použita byla numerická bipolární 

škála, kdy posuzovatel hodnotil zkoumaný jev a přiřadil k tomuto hodnocení číselně 

označenou variantu, která se mu jevila nejpřijatelnější. (Pelikán, 1998)  

  

 Oblasti zájmu výzkumného šetření: 

 1. Jaké jsou názory studentů na opisování a napovídání při zkoušce ve škole. 

 2. Jak z etického hlediska hodnotí různé formy plagiátorství. 

 3. Jak vnímají a hodnotí další vybrané typy neetického chování. 

 

Hodnotitelné výstupy a kontrolovatelné výsledky 
 - zpracování struktury dotazníku; 

 - prezentování výsledků na mezinárodních konferencích: ERIE, Turecko (Antálye), 



 - publikování v recenzovaném odborném časopise ERIE, WCETR  

 

Podrobný rozpočet 
stipendia pro studenty..……………………………………………………… 22 000,-   Kč, 

čtečka pro studium odborné literatury..………………………………………..     2 408,-   Kč, 

USB disk……………………………………………………………………….   275,30,- Kč, 

Tisk posterů…………………………………………………………………….     1 460,- Kč,       

kancelářské potřeby (toner, papír, CD aj.).…………………………………… 7 019,35,-   Kč,  

překlady do cizích jazyků pro potřeby zahraniční prezentace………………….     5 000,-  Kč, 

statistické zpracování dat………………………………………………………    5 000,-  Kč, 

konferenční poplatky…………………………………………………………...     3 000,-  Kč,  

odměna řešiteli…..……………………………………………………………...     3 700,-  Kč, 

+ odvody SZP(34,42%)………………………………………………………… 1 257,96,- Kč

  

 

                                                                                       celkem:                      51 120,61,-   Kč 

 

 

Přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů 

b) vyúčtování dotace 

 

 

 

 

 

                                                                              PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 

                                                                              Katedra pedagogiky a psychologie PdF UHK 

 

 

Hradec Králové 2.1. 2014 

 

 

 


