
Výroční (průběžná) zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2015 – zakázka č. 2134 

 

Název projektu:  Průzkum názorů a postojů žáků 2. stupně základních škol k tělesné 

výchově a sportu 

 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D. 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: Denis Kusko 

 

Celková částka přidělené dotace: 38500,- Kč 

 

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

 

Projekt se skládá z teoretické části, jejímž cílem byla analýza publikací zaměřených na pohyb 

člověka, žáka a tělesnou výchovu v daném věkovém období, charakteristika RVP, ŠVP. 

Praktická část projektu zahrnuje kvantitativní a kvalitativní výzkumné šetření, která jsou 

orientována na analýzu názorů a postojů žáků základních škol ve věku 11-15 let na tělesnou 

výchovu a sport, rozhovory s pedagogy. Sběr dat kvantitativního šetření byl realizován 

pomocí standardizovaného dotazníku DIPO-J (Dimenze postojů pro juniory), který obsahuje 

60 položek rozdělených tematicky do 6 dimenzí. Dotazník byl distribuován do základních 

škol Královehradeckého a Pardubického regiónu, celkově byla analyzována data od 2000 

respondentů. Autorem dotazníku je B. Svoboda a v praxi je pro tyto účely používán již od 

roku 1983. Sběr dat pro kvalitativní šetření probíhal metodou rozhovoru s vyučujícími 

základních škol, záznam byl nahráván pomocí diktafonu. Výsledkem projektu je kompletace 

názorů a postojů respondentů, jejich matematicko - statistické zpracování, komparace a 

doporučení do praxe. 

 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení (nemusí být-budou obsahem závěrečné 

zprávy) 

Diplomová práce participujícího studenta. 

 

The 10th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference “Qualitative and 

Quantitative Research in Sport Science” / December 2015 Szombathely, Hungary = 

nerealizováno z důvodu nízké pravděpodobnosti bodového výstupu 

 

 Plán – ERPA, International Congresses on Education 2016, Sarajevo, BIH, 2-4 June – 

databáze Scopus 

 

Přehled realizovaných výdajů: 



a) osobní náklady (mzdy, odměny, odvody na zdravotní, sociální a úrazové pojištění, 

tvorba sociálního fondu, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) a 

jejich stručné zdůvodnění 

=  bez osobních nákladů 

b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění 

= student Denis Kusko - stipendium 8000,- Kč (cestovné, realizace a zpracování dat     

    výzkumu) 

c) materiálové náklady (výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, 

nehmotného majetku – software, kancelářské potřeby, ostatní materiál) a jejich stručné 

zdůvodnění – scanner 1573,- Kč, diktafon 2021 Kč, keramická tabule 2178,- Kč, 

laminátor 2438,- Kč, skartovačka 5313,- Kč = celkem 13523 Kč 

kancelářský materiál 14266,62 Kč … celkem 27789,62 

d) další náklady (služby, jiné výdaje) a jejich stručné zdůvodnění – překlad článku 2700 Kč 

e) náklady nebo výdaje na služby a jejich stručné zdůvodnění  

f) doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje v souladu s příslušným řídícím aktem UHK, 

g) cestovné a jeho stručné zdůvodnění. 

 

Povinné přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů 

b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem,(pokud v době 

odevzdání již jsou) 

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

 

 

Datum:       Podpis odpovědného řešitele 

 

4.1.2016                                                               P. Šmíd 

 


