
Výroční (Průběžná) zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2015 – zakázka č. 2116 
 

Název projektu: Speciální potřeby nedoslýchavých seniorů v pobytových službách na území 
Královéhradeckého kraje 
 
Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. 
Student magisterského studia na PdF UHK: Bc. Pavel Vávra 

 
Celková částka přidělené dotace: 23.500 Kč 
 

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

Realizace projektu postupovala zpravidla dle předpokládaného časového harmonogramu.  

Termín aktivita 

březen 2015 příprava výzkumného šetření 
oslovení poskytovatelů pobytových služeb 

duben-září 2015 sběr dat – realizace rozhovorů 

září-říjen 2015 zpracování dat, příprava publikačního výstupu 

prosinec 2015 ukončení projektu, příprava závěrečné zprávy 

S nabídkou zapojení do výzkumu bylo v únoru a březnu 2015 osloveno celkem 26 zařízení poskytujících 
pobytové služby na území Královéhradeckého kraje (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením týdenní stacionáře, pečovatelská služba). Zařízení byla vybrána dle Registru poskytovatelů sociálních 
služeb, přičemž nejprve byla oslovena zařízení v okolí Hradce Králové. Na tuto výzvu zareagovalo kladně šest 
zařízení, což se následně ukázalo jako dostatečné pro realizovaný základní výzkum.  

Po navázání kontaktu byly domluveny termíny osobní návštěvy v jednotlivých zařízeních. Údaje pro 
vyhodnocení výzkumného šetření byly získány v průběhu min. dvou návštěv v každém zařízení (mezi 
jednotlivými návštěvami byla pauza cca tři měsíce). Sběr dat probíhal v rozmezí měsíců březen – říjen 2015. 

Během návštěv zařízení došlo k rozhovorům s odpovědným zaměstnancem daného zařízení. Nejčastěji 
se jednalo o sociální pracovníky, v jednom případě byla zařízením pověřena vrchní sestra. Rozhovory nebyly 
strukturované, byly připraveny pouze základní okruhy, jejichž cílem bylo zjistit přístup poskytovatelů k péči o 
nedoslýchavé klienty. 

Následně v zařízeních probíhaly i rozhovory s klienty. Informanty nejprve vytipovali a oslovili 
kontaktovaní zaměstnanci zařízení, zapojení do výzkumu bylo dobrovolné. Se spoluprací nakonec souhlasilo 
celkem 52 klientů. Rozhovory s klienty byly vedeny taktéž nestrukturovaně a volně, aby autoři nesměřovali 
klienta k předpokládaným odpovědím. První otázkou, kterou rozhovor začínal po představení výzkumníka, 
zpravidla bylo, jak se klientovi daří, či přímo, jak je spokojený se sluchadlem (pokud používal vlastní sluchadlo). 
Získané odpovědi byly segmentovány a následně okódovány. Získané poznatky včetně závěrů a doporučení pro 
praxi shrnuje článek určený k publikaci v odborném periodiku, který je přílohou této průběžné zprávy. 
 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

V rámci projektu byl vytvořen text shrnující výsledky výzkumného šetření (typ: článek v odborném periodiku, 
viz příloha). Text byl vzhledem ke svým závěrům odeslán do redakce časopisu Speciální pedagogika 
s předpokladem publikování v roce 2016. 
 
Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady: 

- odměna odpovědnému řešiteli včetně zákonného pojištění 4.973 Kč (koordinace projektu, 
příprava a realizace výzkumného šetření, příprava publikačních výstupů); 

- odměna studentovi magisterského studia (DPP) 9.500 Kč (terénní sběr dat v rámci realizovaného 
výzkumného šetření, příprava publikačního výstupu). 

b) materiálové náklady: 

- kancelářské potřeby 2.352 Kč; 



- zesilovače pro realizaci rozhovorů s nedoslýchavými informanty 5.800 Kč; 

- flash disk 373 Kč. 

c) cestovné: 520 Kč (doprava do zařízení) 

Poznámka: Oproti původní žádosti projektu došlo ke změně rozpočtu, neboť byla navýšena finanční dotace o 
(1.500 Kč). Vzhledem k této situaci bylo zažádáno o schválení 2 ks zesilovačů, které dále mohou být využity jako 
demonstrační pomůcky při výuce. Žádost byla schválena dne 25. 9. 2015. 

 

Povinné přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů 

b) „Výsledovka“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

 
 
Datum: 4. 1. 2016      Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. 

 

 


