
Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2014-2015 – zakázka č. 2124 
 

Název projektu: Lesní mateřské školy-pedagogický koncept, prostředí přírody, rozvoj dítěte 
 
 
Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D. 

Studenti magisterského studia na PdF UHK:  

1. Bc. Zuzana Nováková (studentka 1. roč. navazujícího magisterského studia oboru P-SOCPN - Sociální 
pedagogika) 

2. Lucie Menclová (studentka 1. roč. navazujícího magisterského studia oboru P-SOCPN - Sociální 
pedagogika) 

 
Celková částka dotace pro dvouletý výzkumný projekt: 110 000 Kč (1.rok 72.600, 2.rok 37.400) 

 

Stručný popis postupu při řešení projektu (max. 2 strany) 
K dosažení cíle výzkumného projektu, tj. přispět k poznání teorie a praxe pedagogiky uplatňované v lesních 
mateřských školách ve vztahu k předškolní pedagogice a alternativní pedagogice bylo uskutečněno několik 
aktivit.  
V rámci empirického výzkumu jsme navázali na aktivity z roku 2014. Konkrétně byly řešitelským týmem 
navštíveny 3 lesní mateřské školy (LMŠ) za účelem sběru dat 19. 1. 2015, 27. 1. 2015, 28. 1. 2015. Data získaná 
z jednotlivých dílčích šetření byla průběžně zaznamenávána, analyzována.  
V únoru 2015 byly zpracovány podkapitoly: Zahraniční zkušenosti s lesními mateřskými školami, Historické 
kořeny výchovy v přírodě. V březnu 2015 byly zpracovány podkapitoly: Výhody a nevýhody lesních mateřských 
škol, Lesní mateřské školy a alternativní vzdělávání.  
Do července 2015 byly zpracovány tyto kapitoly: Úvod, Zkoumání lesních mateřských škol a podkapitoly 
Pedagogika uplatňovaná v lesních mateřských školách, Řízení lesních mateřských škol, Závěr a další „povinné“ 
součásti monografie: seznamy zkratek, tabulek a obrázků, literatura, věcný rejstřík a jmenný rejstřík.  
V srpnu 2015 proběhla účastnická validizace vytvořených případových studií především vedoucími 
pedagogickými pracovnicemi zkoumaných LMŠ. Dále byl zajištěn překlad Summary: Forest Kindergartens a 
jazyková korektura monografie. 
31. 8. 2015 byla předána monografie paní proděkance Mgr. Leoně Stašové, Ph.D. se seznamem potenciálních 5 
recenzentů. 29. 9. 2015 jsme obdrželi kladný recenzní posudek od doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. s několika 
drobnými podněty (viz příloha 2). 25. 10. 2015 jsme obdrželi zamítavý recenzní posudek od doc. PhDr. Evy 
Šmelové, Ph.D. s podněty k upravení (viz příloha 3). Po telefonické konzultaci s paní docentkou bude 
monografie přestrukturována, doplněna o jednu podkapitolu týkající se vymezení pojmu Lesní mateřská škola 
a budou zapracovány její podněty.  
Po zapracování podnětů recenzentek, druhém jejich vyjádření k publikaci, bude monografie po zalomení 
vytisknuta. 
 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

1. Během roku 2015 byl zpracován výstup typu B – odborná kniha (monografie) „Lesní mateřské školy“ 
v rozsahu 159 stran (viz příloha 1). Monografie nebyla doposud zadána do OBD, jelikož je nutné u ní 
zapracovat podněty z recenzních posudků. Následně po zapracování a druhém vyjádření recenzentů 
bude monografie po zalomení vytisknuta a zadána do OBD. 

2. Díky specifickému výzkumu studentka Z. Nováková obhájila za 1 v květnu 2015 svoji diplomovou práci 
„Význam přírody jako vzdělávacího prostředí - jak jej interpretují pedagogové lesních MŠ“.  Řešitel je 
vedoucím její diplomové práce. 

 
  



Přehled realizovaných výdajů: 

 

Položky rozpočtu Plánováno 
Skutečně 
čerpáno 

osobní náklady 5 000 Kč 35 136 Kč 

Finanční odměna pro výzkumníka 3 671 Kč 3 671 Kč 

odvody na zdravotní, sociální a úrazové pojištění  1 263 Kč 5 876 Kč 

tvorba sociálního fondu 66 Kč 0 Kč 

Mzdové náklady – ostatní osobní náklady  25 589 Kč 

stipendia 21 000 Kč 0 Kč 

materiálové náklady  1 500 Kč 1 064 Kč  

Kancelářské potřeby 1 500 Kč 1 064 Kč 

další provozní náklady nebo výdaje 0 Kč 0 Kč 

náklady nebo výdaje na služby 9 900 Kč 1 200 Kč 

úprava textu, korekce monografie 7 500 Kč 0 Kč 

překlad resumé monografie  2 400 Kč 1 200 Kč 

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

0 Kč 0 Kč 

cestovné 0 Kč  0 Kč 

Celkem v roce 2015 37 400 Kč  37 400 Kč 

 
 

Odůvodnění realizovaných nákladů: 

a) osobní náklady  

Finanční zdroje byly využity na odměnu pro řešitele za zajištění organizace výzkumu a odborného 
vedení studentek při výzkumu apod.  

Dále byly využity na jazykové korektury provedené Mgr. Irenou Loudovou, Ph.D. 

Dále byly využity jako odměna ve formě DPP studentkám Zuzaně Novákové a Lucii Menclové. 
Studentky se podílely na všech částech řešení projektu i v roce 2015, tj. stanovení položek pro 
pozorování, tvorby otázek pro rozhovory, přes realizaci výzkumu (zúčastněné pozorování trvající 3 dny 
v LMŠ), přepis dat, kódování dat, zpracování dat až po zpracování textů do monografie. Výše odměny 
pro studentky se odvíjela podle míry zapojení studentek do projektu. 

b) stipendia  

c) materiálové náklady  

Finance byly využity na nákup kancelářského zboží využitého jako podpora pro výzkumné šetření, 
zpracování jeho výstupů a publikačních výsledků. 

d) další náklady (služby, jiné výdaje) a jejich stručné zdůvodnění 

e) náklady nebo výdaje na služby a jejich stručné zdůvodnění 

Jednalo se o překlad resumé monografie do anglického jazyka. 

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 – monografie Lesní mateřské školy, recenzní posudky: doc. PhDr. Evy 
Opravilové, CSc. a od doc. PhDr. Evy Šmelové, Ph.D. 

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

 
 
Datum:  31.12.2015     Podpis odpovědného řešitele 


