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Stručný popis postupu při řešení projektu 

Cílem projektu bylo zjistit, jak adolescenti vnímají současné občany České republiky a Slovenské republiky 
a jak velké změny by si v jejich občanském chování přáli. V rámci občanských ctností byla zkoumána: tolerance 
občanů k druhým lidem, participace ve veřejné sféře, vlastenecké cítění, péče o rodinu a důvěra ve státní 
instituce. Inovativní prvkem studie bylo porovnání rovnocenných skupin adolescentů ze dvou zemí Evropy. 
Zjištěné rozdíly ilustrují různorodé přístupy k výchově k občanství a také specifické reakce dané tradicemi 
obou kultur. Pro účely výzkumného šetření byl sestaven dotazník vlastní konstrukce, který vycházel 
z dostupných užívaných dotazníků. Dotazníkové šetření bylo provedeno na vzorku 857 dospívajících ve věku 
rané adolescence (tj. u dívek i chlapců ve věku 12-17 let). 

Respondenti byli požádáni, aby si zvolili někoho, koho znají (třeba i sebe), nebo se zamysleli nad tím, co je pro 

současného občana (adolescenta daného státu) typické. Dotazník obsahoval cca 30 položek, na něž 

respondenti odpovídali hodnocením na pětibodové Lickertově škále (např. „nikdy – zřídka – často – velmi 

často – vždy“). Respondenti označili hodnocení, které se nejvíce přibližovalo jejich vlastnímu názoru, následně 

pak zvýraznili, jak velkou změnu oproti stávajícímu stavu by si v dané oblasti přáli. Tato dvojí instrukce byla 

klíčová pro odhalení specifických složek postoje.  

Metody zpracování dat: deskriptivní statistické údaje, metody pro porovnání dvou souborů (čeští versus 

slovenští respondenti), faktorová analýza. 

Naplnění cílů 

Uskutečněním tohoto specifického výzkumu byly zjištěny postoje adolescentů k občanství ve srovnatelných 

lokalitách. Získaná data poslouží pro didaktický projekt disertační práce, kdy bude vytvořena typologie 

současných postojů mladé generace k občanství. Kritické zhodnocení výsledků výzkumu bude východiskem 

pro navržení optimalizovaného didaktického zpracování metod výuky Výchovy k občanství, jež by moderním 

způsobem (prostřednictvím ICT) umožnily prohloubit znalosti, práva a povinnosti občana. 

 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Výsledky specifického výzkumu byly prezentovány na konferenci The Learner (22nd International Conference 
on Learning, Madrid, Španělsko). Předpokládaný výstup – v rámci výše uvedené konference bude příspěvek 
publikován v journale evidovaném v databázi Scopus. Cíl specifického výzkumu tak bude splněn do konce roku 
2016. Příspěvek momentálně prochází recenzním řízením. 
 
 



Přehled realizovaných výdajů: 

 osobní náklady vč. odvodů    10 127,19 

(odměna školiteli doktoranda za supervizi; odměna spoluřešitelce za řízení, vnitřní evaluaci 
výzkumu – metod a průběhu, odborné a procesní vedení průběhu řešení, revizi výstupů),   

 stipendia     5 400 Kč  

(odměna řešitelce za návrh a realizaci výzkumu, prezentaci výstupů projektu na mezinárodní 
konferenci).  

 materiálové náklady    21 216Kč  

(kancelářské potřeby – papíry, tonery pro tisk dotazníků). 

 ostatní služby      19 602,72 

(náklady na překlad do anglického jazyka – překlad zkušeným překladatelem, který zaručil 
úroveň A+, protože publikování v journale evidovaném v databázi Scopus vyžaduje vysokou 
úroveň odborné angličtiny; tisk posteru na konferenci; registrační poplatek na konferenci). 

 jiné ostatní náklady    736,71 

(bankovní poplatky, haléř. vyrovnání, cestovní pojištění, kurzové ztráty) 

 cestovné     22418 Kč  

(náklady spojené s prezentací a publikací výsledků výzkumu na zahraniční konferenci 
s bodovaným výstupem tj. letenka, místní cestovné, ubytování, stravné). 

 

Náklady celkem:    79 500,62 Kč. 

 

 

Povinné přílohy: 

a) publikační výstup zatím nebyl splněn (text momentálně prochází recenzním řízením The Learner 
Collection  CGPublisher),  

b) dosud nejsou výsledky publikační činnosti podpořené projektem v OBD, 

c) výsledovka z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace. 
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