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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2014  
– zakázka č. 2115 

 

Název projektu:  

Intervence poradenských zařízení u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

ve věku 0-18(20) let 

Specifikace řešitelského týmu: 

Odpovědný řešitel:    PhDr. Petra Bendová, Ph.D. 

Studenti doktorského studia na PdF UHK:  ------------------------------------ 

Studenti magisterského studia na PdF UHK:  Anna Malá, Lucie Pazderová 

Školitelé doktorandů:    ------------------------------------- 

Další výzkumní pracovníci:    Mgr. Martin Kaliba  

 

Celková částka požadované dotace:  40.500 Kč (*čerpáno 40.503,72 Kč) 

 

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

 Výzkum mapoval činnost zařízení poskytujících poradenskou intervenci dětem/žákům 

se zdravotním postižením ve věku od 0 do cca 18 let věku, jejich zákonným zástupcům  

a institucím, v nichž jsou tito jedinci edukováni/vzděláváni. Jedním ze specifických cílů tohoto 

výzkumu je mj. popsat využití diagnostických metod a prostředků v těchto institucích, 

zmapovat názory odborníků z poradenské praxe na oblast integrace/inkluze dětí/žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i na spolupráci se zákonnými zástupci těchto 

jedinců a na erudovanost pedagogů „běžných“ MŠ/ZŠ v oblasti edukace dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 Výzkumné šetření bylo realizováno celoplošně, tj. na území celé ČR, a to  

ve všech střediscích rané péče (SRP), ve speciálně pedagogické péče (SPC) a střediscích 

výchovné péče (SVP), a to s využitím dotazníkové metody a dále pak parciálně i s využitím 

metody pozorování a rozhovoru, a to s využitím smíšeného výzkumného designu. Dotazník 

sloužící ke sběru dat byl anonymní. Data byla zjišťována prostřednictvím kombinace 

otevřených, uzavřených a polouzavřených odpovědí. Pozorování a rozhovory byly 

realizovány v rámci jednodenních stáží (pozn. změna koncepce realizace stáží vyplynula 

z časových možností pracovníků poradenských zařízení). Cílem stáží bylo seznámit se v praxi  
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vybraných poradenských zařízeních s informace prezentovanými respondenty  

v dotazníkovém šetření v konkretizované podobě. 

 Cílovou skupinou výzkumného šetření byli pracovníci poradenských zařízení v ČR, tj. 

SRP, SPC a SVP (tj. zejména speciální pedagogové).  

 Byl naplněn hlavní cíl projektu, jakož i jeho dílčí cíle. Pozn. Hlavním cílem výzkumu 

bylo zmapovat realizaci poradenské intervence poskytované v poradenských zařízeních 

dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 0-18 (20 let). Dále pak byly 

sledovány dílčí cíle, tj. organizace a formy poskytovaných poradenských služeb, využití 

diagnostických metod a nástrojů využívaných v intervenci poradenských zařízení, využití 

terapeutických metod a nástrojů využívaných v intervenci poradenských zařízení. Dále pak 

byl mapován náhled pracovníků poradenských institucí ve vztahu k integraci/inkluzi 

dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a sledovány potřeby/požadavky pracovníků 

poradenských zařízení ve vztahu k předprofesní přípravě speciálních pedagogů a DVPP 

pracovníků poradenských zařízení. 

 Lze konstatovat, že závěry šetření/zjištěné informace korespondují s informacemi 

uváděnými v publikaci KUCHARSKÁ, A. a kol. „Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika  

ve speciálně pedagogických centrech“ (Praha: IPPP ČR, 2007. ISBN 978-80-86856-42-1). 

Časový plán řešení SV 2014 č. 2115 byl prakticky dodržen až do bodu e), kdy došlo 

k prodloužení realizace stáží členů řešitelského týmu v poradenských institucích v ČR  

až do listopadu 2014. Z tohoto důvodu nebyla ještě dokončena tvorba publikačního výstupu  

ve vazbě na RIV, neboť je do něho třeba implementovat také dílčí závěry pozorování členů 

řešitelského týmu. 

a) tvorba dotazníku: duben 2014 

b) vytvoření databáze poradenských institucí v ČR: duben 2014 

c) sběr dat dotazníkovým šetřením: květen 2014 

d) vyhodnocení dat zjištěných dotazníkovým šetřením: červen 2014 

e) stáže členů řešitelského týmu v poradenských institucích v ČR: červen– říjen 2014 

f) tvorba publikačního výstupu ve vazbě na RIV: září – listopad 2014/prosinec 2014 – 

leden 2015 

g) sepsání závěrečné zprávy ze SV 2014: prosinec 2014/leden 2015 

 

Splnění kontrolovaných výsledků řešení: 

 aktuálně je řešitelským týmem (viz posun v časovém harmonogramu realizace SV) 

připravován publikační výstup do odborného neimpaktovaném periodiku v ČR  

(E-pedagogium či Speciální pedagogika). 
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Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady – stipendia, odměna odp. řešitele a dalších výzkumných pracovníků 

               15.976 Kč 

*Na osobní náklady /viz odůvodnění níže/ byla požadována částka 16.000 Kč. Čerpání 

rozpočtu SV 2014 č. 2115 bylo v tomto ohledu dodrženo, neboť čerpaná částka = 15.976 Kč. 

(pozn. částka 24 Kč byla převedena na materiálové náklady).    

              

Výše stipendia pro studentky Mgr. Oboru speciální pedagogiky P-SMN byla stanovena ve výši 

5.000 Kč/studentka, a to z toho důvodu, že se studentky účastnily tvorby databáze 

poradenských zařízení, distribuce dotazníků, sběru a třídění dat, dále se pak účastnily stáží  

a sběru dat prostřednictvím rozhovoru/ů a pozorování, jakož i participovaly na tvorbě 

publikačního výstupu; odměna odpovědného řešitele a dalšího výzkumného pracovníka je 

stanovena na částku 3.000 Kč/osoba, a to včetně odvodů na ZP a SP.  

 

 

 

b) materiálové náklady:                             22.369,89 Kč

      

*Na materiálové náklady byla původně plánována částka ve výši 11.000 Kč. K navýšení 

této položky rozpočtu na částku 22.369,89 došlo z důvodu nedočerpání rozpočtu  

na položkách d) a e) rozpočtu SV 2014 č. 2115.  

V rámci materiálních nákladů byl učiněn nákup kancelářských potřeb (tužky, bloky  

pro záznam pozorování, rozhovorů), papíry a tonery do tiskárny (tisk dotazníků)  

a nakoupeny odborné publikace včetně zahraničních a dále pak byla zakoupeny  

i diagnostické testy využívané v poradenské praxi. 

 

c) služby:           0  Kč 

 

 

d) doplňkové náklady:                      0 Kč 

*Doplňkové náklady (viz popis níže) nebyly v podstatě využity, neboť členové 

realizačního týmu se účastnili pouze jednodenních stáží. Těchto stáží bylo zrealizováno 

celkem 10 (na místo 4 dvoudenních stáží). Generované stravné vyplácené spolu 

s cestovným bylo zahrnuto ve zúčtování do položky e) rozpočtu SV 2014 č. 2115. 
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Doplňkové náklady představují částku 8.000 Kč na ubytování (4x 2 denní stáž 

v poradenských zařízeních-účastní se vždy 2 členové realizačního týmu projektu), 1000 Kč 

stravné/diety (2 denní stáže v poradenských zařízeních). 

Částka 9.000 Kč tak byla přesunuta do položky b) rozpočtu SV 2014 č. 2115. 

 

e) cestovné:              2.157 Kč 

 

*Částka zahrnuje úhradu cestovného na stáže do poradenských zařízení. Z celkových 

prostředků určených na tuto položku rozpočtu bylo odčerpáno 2.157 Kč (tzn. 2.343 

Kč  byly převedeny na položku b) rozpočtu SV 2014 č. 2115 

 

 

Povinné přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů (*prozatím nedoložena) 

b) výpis z OBD (*prozatím nedoložen) 

c) „Výsledovka“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 
(*doložena) 
 

 

 

 

V Hradci králové dne 5.1. 2015    ……………………………………………… 

          podpis odpovědného řešitele 


