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Celková částka přidělené dotace: 41.000, - Kč 

Stručný popis postup při řešení projektu: 

Navrhovaný specifický vysokoškolský výzkum je zaměřený na problematiku pedagogické podpory 

žáků během dlouhodobé absence z důvodu nemoci a po návratu do kmenové školy. Jedním ze 

specifických cílů tohoto výzkumu je mj. zmapovat zkušenosti učitelů základních škol 

v Královéhradeckém kraji s poskytováním podpory žákům během dlouhodobé absence z důvodu 

nemoci a po návratu do kmenové školy. 

Dílčím cílem realizovaného výzkumu je zjistit závislost mezi věkem a délkou hospitalizace dětí včetně 

způsobů poskytované opory učiteli kmenových škol. 

Cílovou skupinou jsou učitelé vybraných základních škol v Královéhradeckém kraji. 

Výzkumná metoda: Použitou metodou výzkumného šetření je dotazník a dále pak parciálně metoda 

rozhovoru, a to s využitím smíšeného výzkumného designu. 

Výsledky výzkumu budou součástí připravované monografie týkající se subjektivního prožívání 

hospitalizace a následné rekonvalescence dětí mladšího a staršího školního věku v závislosti na 

sociální opoře poskytované kmenovou školou v edičním plánu nakl. UK Pdf pro rok 2014) a 

publikovány v odborném článku, který bude zaslán do redakce časopisu Sociální pedagogika, ISSN 

1805-8825. 

Připravovaná monografie s názvem Pedagogická podpora nemocného dítěte je vročena s rokem 

vydání 2014 je v tisku a bude doložena jako výstup v březnu 2015 po dohodě s vydavatelstvím PdF UK 

Praha. 

Připravovaný článek Pedagogická podpora nemocného dítěte bude rovněž zaslán do redakce 

časopisu Sociální pedagogika. 

Výsledky výzkumu jsou statisticky zpracovány.  

 

 



Přehled realizovaných výdajů: 

Odměna řešitele: Jana Dlouhá: 1.000, -: na účet celkem 745, 00 

Mimořádná stipendia: 4.000, 00: pro studentky za distribuci dotazníků 

Nákup kancelářských potřeb : 7 972,00 

Literatura: 3.902,00 

Tisk monografie: grafické zpracování bloku a obálky: 10.000, 00 

   Předtisková příprava: 10.000,00 

Statistické zpracování dat: 5.000,00 

Cestovné tuzemské: 139,00 

 

 

Datum: 05.01.2015  Podpis řešitele: PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D. 

 

 

 

 


