
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2014 

zakázka č. 2144 

 

Název projektu: 

Experimentální ověření účinnosti výuky psaní na klávesnici 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Iva Mádlová 

Student doktorského studia na PdF UHK: Mgr. Iva Mádlová 

Školitel doktoranda: doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 

 

Celková částka přidělené dotace: Kč 15.000,-- 

Stručný popis postupu při řešení projektu: 

Cílem výzkumu v rámci projektu bylo pomocí experimentu ověřit účinnost výuky psaní na 

klávesnici na základní škole dle navržených metodických doporučení, které vznikly jako 

součást disertační práce.  

V rámci výzkumu absolvovaly dvě skupiny žáků šesté třídy základní školy (kontrolní a 

experimentální skupina) test rychlosti, který jim byl předložen před započetím výuky 

(pretest) a po ukončení výuky (posttest). Následně byly výsledky zpracovány v MS Excel a 

prezentovány pomocí popisných metod a dále byly statisticky testovány dvě hypotézy. 

Výsledky šetření byly v průběhu dubna a května 2014 zpracovány a vyhodnoceny. Poté byl 

vytvořen příspěvek, který byl dále přeložen do angličtiny. V červnu byly výsledky výzkumu 

představeny na konferenci Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 2014 v Praze. 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

- Zpracované výsledky provedeného výzkumu byly předneseny na konferenci ERIE 2014 

v Praze konané dne 5. – 6. června 2014 formou posteru. Publikačním výstupem je text ve 

sborníku předloženém k indexaci v citační databázi Thomsons Reuter. 



Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady 5.000,- 

Dohoda o provedení práce (řešitel) 
(organizace, zpracování a vyhodnocení výzkumu, 
publikace výsledků výzkumu) 

5.000,-  

b) stipendia xxx 

   

c) materiálové náklady 1.498,- 

kancelářské potřeby (papír a toner na tisk 
dokumentů, eurofolie, šanony, …) 

 
1.498,- 

    
 

d) další provozní náklady nebo výdaje xxx 

   

e) náklady nebo výdaje na služby 7.484,- 

odborný překlad do anglického jazyka 
(10 stran x 400 Kč; faktura) 
vložné na konferenci Efficiency and 
Responsibility in Education 2014  
tisk posteru na konferenci 

4.000,-- 
3.000,-- 

 
484,-- 

 

f) doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje xxx 

   

g) cestovné 1053,- 

cestovní náhrady (Ostroměř – Praha a zpět) a 
diety 

1.053,-  

Celková částka 15.035,- 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Text příspěvku ve sborníku z konference ERIE 2014 

Příloha 2: Výsledovka z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

 

 

Datum: 01. 12. 2014      Mgr. Iva Mádlová 


