
 
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2014 – zakázka č. 2147 

 
Název projektu: Analýza výuky tvorby www stránek v pregraduální přípravě učitelů informatiky 
 
Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastislav Kučera 

Studenti doktorského studia na PdF UHK: Mgr. Vlastislav Kučera 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: 

Školitelé doktorandů: doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 

Další výzkumní pracovníci: 

 
Celková částka přidělené dotace: 20 000,- Kč 
 

Stručný popis postupu při řešení projektu 

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistují závazná pravidla, která by vysokým školám stanovovala, v 
jakém rozsahu a jak mají tvorbu www stránek učit, je pouze na úvaze konkrétní školy, jak se bude tomuto 
tématu věnovat. 
Cíle a metodologie 
Cílem bylo zanalyzovat problematiku výuky tvorby www stránek na vysokých školách vzdělávajících učitele 
informatiky. Zejména se jednalo o zmapování programového vybavení škol a využívaných metod výuky, 
současně se bude zajímat o organizační zajištění předmětů (rozsah a forma výuky, obsah předmětu a jeho 
zařazení v rámci oboru). 
Popis řešení 
Do výzkumného šetření bylo zahrnuto celkem 9 univerzit v České republice, které vzdělávají učitele 
informatiky. 
Ve výzkumném šetření byly použity metody smíšeného výzkumu, spočívající v kombinování kvalitativních a 
kvantitativních přístupů. S vyučujícími vybraných předmětů zabývajících se výukou tvorby www stránek byl 
veden rozhovor, jehož cílem bylo zjistit sledované informace. Všem zbylým byl zaslán dotazník. Text 
dotazníku je k dispozici na adrese http://www.survio.com/survey/d/F5P9G5A1M2C0A9I2N. 
 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Výsledky výzkumu byly prezentovány na konferenci ICEEPSY 2014. Příspěvek Comparative analysis of 
teaching methods of making web pages bude publikován v Procedia-Social and Behavioral - ISSN: 1877-0428 
(ELSEVIER), který je indexován v ScienceDirect, Scopus, & Thomson Reuters Conference Proceedings Citation 
Index. Do dnešního dne (5. ledna 2015) jsem nedostal zprávu o vydání sborníku. 
 
Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady  - 0,- 

b) stipendia  Odměna řešiteli 3 500,- 

c) materiálové náklady  - 0,- 

d) provozní náklady  -  0,-  

e) služby  Překladatelské služby pro publikaci výsledků 2 200,-  

 Kurzové ztráty 296,01 

 Bankovní poplatky 436,16 

 Konferenční poplatek za The 5rd International 

Conference on Education and Educational 

Psychology v Kyrenii (Kypr) 

13 575,38 

f) doplňkové náklady  -  0,-  

g) cestovné  - 0,- 

Celkem  20 007,55 

 



 

Povinné přílohy: 

a) Česká i anglická verze článku Comparative analysis of teaching methods of making web pages 

b) Certificate of Presentation ICEEPSY 2014 

c) Abstract Book ICEEPSY 2014 (strana 153) 

d) Výpis z OBD zatím nelze uvést, protože příspěvek ke dni 5. 1. 2015 nebyl publikován 

e) Výsledovka“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

 
 
Datum: 5. ledna 2015      Podpis odpovědného řešitele 

 


