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Výroční (průběžná) zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2015 – 

zakázka č. 2108 

Název projektu: Schopnost kritického myšlení u vysokoškolských studentů 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědná řešitelka:      Mgr. Veronika Smetanová 

Studentky magisterského studia na PdF UHK:  Eva Flamíková 

       Lucie Hrašová 

 

Celková částka přidělené dotace: 48 700,- Kč 

Stručný popis postupu při řešení projektu 

V první fázi realizace projektu byl do českého jazyka metodou dvojitého překladu přeložen 

Cornellův test kritického myšlení (Cornell Critical Thinking Test). Ten byl následně 

administrován studentům různých učitelských oborů na Pedagogické fakultě. Cílem bylo 

zjistit, jaká je úroveň schopnosti kritického myšlení u studentů učitelských oborů a zda 

existuje vztah mezi studovaným oborem a výkonem v tomto testu.  

V průběhu července byl na základě dat získaných od 87 studentů sepsán příspěvek, určený pro 

virtuální prezentaci na konferenci ICERI, konající se v Seville (Španělsko), který byl 

publikován ve sborníku z této konference (viz příloha a) a b)).  

 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Výsledky výzkumu byly prezentovány v podobě příspěvku na 8
th 

International Conference of 

Education, Research and Innovation, která se konala v Seville (Španělsko) v termínu 16. – 18. 

11. 2015 a byly publikovány ve sborníku z této konference (ISBN 978-84-608-2657-6, ISSN 

2340-1095). Výsledek s vazbou na RIV je zadán do OBD. 

Přehled realizovaných výdajů 

a) Osobní náklady 

5 000,- Kč 

b) Stipendia 

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

týmu), které se podílely na shánění respondentů, administraci testu, vyhodnocení a 

interpretaci dat, tvorbě posteru na konferenci a sepsání článku. 

c) Materiálové náklady 

12 995,- Kč; nákup kancelářských potřeb (papíry, tonery apod.) 

d) Další náklady 

0,- Kč 

e) Náklady na služby 

7456,21 Kč; platba konferenčního poplatku + bankovní poplatky a kurzové ztráty 
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11 750,- Kč; překlad metody Cornell Critical Thinking Test (metoda dvojitého 

překladu) 

1 500,- Kč; překlad článku pro publikaci ve sborníku z konference 

f) Doplňkové náklady 

0,- Kč 

g) Cestovné 

0,- Kč 

Přílohy 

a) Titulní strana sborníku z konference ICERI (samostatný pdf soubor) 

b) Příspěvek ve sborníku z konference ICERI (samostatný pdf soubor) 

c) Poster z konference ICERI (samostatný .ppt soubor) 

d) Výsledovka z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

(samostatný pdf soubor) 

 

 

 

Datum: 29. prosince 2015       

Mgr. Veronika Smetanová 

      odpovědná řešitelka 

 


