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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2014 – zakázka č. 2113 

Název projektu: Implicitní teorie kritického myšlení u učitelů a studentů učitelství 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědná řešitelka:      Mgr. Veronika Smetanová 

Studentky magisterského studia na PdF UHK:  Bc. Adriana Drbalová 

       Bc. Dáša Vitáková 

Celková částka přidělené dotace: 63 600,- Kč 

Stručný popis postupu při řešení projektu 

V první fázi realizace projektu byl na základě prostudovaných zdrojů vytvořen dotazník pro 

učitele a studenty učitelství, zaměřený na zjištění implicitních teorií těchto respondentů ve 

vztahu ke kritickému myšlení a jeho rozvoji u dětí předškolního a mladšího školního věku 

(šlo zejména o zjištění subjektivních názorů a přesvědčení o tom, co zahrnuje pojem kritické 

myšlení a jak si lze představit kriticky myslící děti). Dílčím cílem bylo zjistit, zda respondenti 

považují rozvoj kritického myšlení ve školách za žádoucí. Teoretický základ dotazníku tvořila 

Bloomova taxonomie kognitivních výukových cílů. 

 Před samotnou administrací dotazníku cílovému souboru byl proveden předvýzkum na 

menším vzorku (10 respondentů), na jehož základě byla finální podoba dotazníku za účelem 

lepší srozumitelnosti kladených otázek ještě mírně upravena. V průběhu července byl na 

základě dat získaných od 175 respondentů sepsán příspěvek pro publikaci v Procedia – Social 

and Behavioral Sciences. Tento příspěvek tvoří přílohu a). V říjnu byl tento příspěvek 

prezentován v podobě posteru na konferenci ICEEPSY v Kyrenii (Kypr). 

 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Výsledky výzkumu byly prezentovány v podobě příspěvku na 5
th

 International Conference on 

Education and Educational Psychology, která se konala v Kyrenii (Kypr) v termínu 22. –  

25. 10. 2014 a budou publikovány v Procedia – Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-

0428). Výsledek je zadán do OBD jako rozpracovaný s vazbou na RIV.  

Přehled realizovaných výdajů 

a) Osobní náklady 

0,- Kč 

b) Stipendia 

2 x 5 000,- Kč; stipendium bylo určené pro studentky (viz specifikace řešitelského 

týmu), které se podílely na přípravě dotazníku, na provedení předvýzkumu, oslovování 

respondentů, sběru dat a jejich zpracování 

c) Materiálové náklady 

17 631,- Kč; nákup kancelářských potřeb (papíry, tonery apod.) 
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d) Další náklady 

0,- Kč 

e) Náklady na služby 

12 924,93 Kč; platba konferenčního poplatku + bankovní poplatky a kurzové ztráty 

9 792,17 Kč; ubytování na konferenci (– kurzové zisky) 

847,- Kč; tisk posteru určeného na konferenci 

f) Doplňkové náklady 

0,- Kč 

g) Cestovné 

12 144,- Kč; letenka na konferenci 

264,- Kč; cestovní pojištění 

Přílohy 

a) Příspěvek v Procedia – Social and Behavioral Sciences (samostatný .doc soubor) 

b) Poster z konference ICEEPSY (samostatný .ppt soubor) 

c)  Výsledovka z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

(samostatný pdf soubor) 

 

 

 

Datum: 3. ledna 2015       …………………………… 

Mgr. Veronika Smetanová 

      odpovědná řešitelka 

 


