
Výroční (průběžná) zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2015 – zakázka č. SV2147 

 

Název projektu: Vývoj specifického diagnostického materiálu pro fonologické rozlišování hlásek 

 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Jan Zvoníček  

Studenti doktorského studia na PdF UHK:  Mgr. Jan Zvoníček 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: 

Školitelé doktorandů: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. 

Další výzkumní pracovníci: doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. 

 

Celková částka přidělené dotace: 

 

21 100,- 

 

Stručný popis postupu při řešení projektu 

 

Projekt „vývoj specifického diagnostického materiálu pro fonologické rozlišování hlásek“ řeší 

problematiku fonologického rozlišování hlásek primárně u předškolních dětí.  Primárně se projekt 

zaměřil na vývoj nového diagnostického materiálu. Na základě této skutečnosti byl zpracován nový 

diagnostický test s ojedinělou slovní bankou. Test byl zpracován formou jednoduché aplikace, pro 

využití na mobilních technologiích. 

 

V rámci výzkumu byla vypracována pilotní verze programu pro testování a ověření využitelnosti 

diagnostického programu v praxi. Program obsahuje základní fonematické dvojice. Pro účel 

testování byla zvolena metoda komparace, kde srovnáme nový test (aplikaci) se současným 

validizovaným dostupným testem fonematického sluchu v České republice. Pro účel komparace 

a realizaci prvotního testování byl vybrán vzorek předškolních děti s poruchou řečové komunikace. 

Jako kontrolní skupina byly zvoleny intaktní děti z běžné mateřské školy. 

 

 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

 

1) Konference: Konference eLearning,  

Jan Zvoníček, Karel Neubauer  

ICT v procesu intervence oblasti logopedie a pomoci osobám s poruchami řečové komunikace 

Současně vyšel článek ve sborníku konference. 

 

2) Jan Zvoníček, Karel Neubauer  

Využití ICT v oblasti fonologického rozlišování hlásek a logopedické intervence 

Článek, který bude přijat do recenzního řízení časopisu Speciální Pedagogika v lednu 2016.  

 

 

 



Přehled realizovaných výdajů: 

 

Odměny řešitelům Jan Zvoníček   7400,- Zpracování nového 

diagnostického programu. 

Využití finančních 

prostředku pro grafické 

práce.  

Nákup HW    10601 Nákup HW (Apple iPad 

Air) za účelem testování 

aplikace. 

Nákup kancelářského 

a spotřebního 

materiálu 

   1921 Nákup materiálu, pro 

projekt. Toner, papír atd. 

Konferenční poplatek   600 Zaplacení účasti na 

konferenci v rámci 

projektu 

Mzdové náklady  Jan Zvoníček 600 Mzdové náklady v rámci 

projektu 

Celkem 21 122,- 

 

 

 

Datum: 5.1.2016      Podpis odpovědného řešitele 

 

         Mgr. Jan Zvoníček 


