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ÚVOD
Škola je místem, kde trávíme mnoho času, a to nejen učením.  
Setkáváme se s kamarádkami a kamarády, navazujeme vztahy, učíme  
se komunikovat a vycházet s lidmi v kolektivu. Škola je tak prostorem, 
který nás formuje a má na nás vliv. Měla by ale být současně prostorem,  
na který máme vliv i my sami.
Než ale můžeme cokoli ovlivnit, je potřeba zkoumat, jak daný jev vypadá. 
Právě k tomu by měl sloužit tento sešit, který byl vytvořen se studujícími 
základní školy v rámci programu Rovnost a participace projektu Schools 
of Equality: Rovnost začíná ve škole. Podobný výzkum, jaký se právě  
chystáš udělat ty, už před tebou vyzkoušelo několik skupin, a tak ti jejich 
rady a zkušenosti mohou celý proces ulehčit.
Sešit plný rad tě provede celým procesem výzkumu od výběru  
výzkumné otázky až po tvé zjištění. S jeho pomocí tak můžeme usilovat  
o školu takovou, jakou chceme a jaká vyhovuje našim potřebám.  
Kde jinde bychom se přece měli učit1, jak utvářet naše prostředí otevřenější,  
přijímající a respektující, než ve škole ;)

CO JE TO PARTICIPACE
Chceme-li vytvořit respektující prostředí, je nutné vycházet z potřeb 
osob, které se v něm pohybují. Změna, které chceme dosáhnout, by měla 
směřovat odspodu nahoru a vycházet z potřeb studujících2 – tedy těch,  
pro které škola existuje. Často jsou ovšem rozhodnutí činěna opačným 
směrem, tedy shora dolů, kdy nejsou respektovány potřeby studujících 
a jejich hlas není brán v úvahu. Jsme tak učeni podřídit se nařízením  
a nesnažit se měnit naši společnost a prostředí. Tak by to ale být nemě-
lo! Právě naopak, participace, tedy zapojování skupin, jichž se rozhodnutí 
týká, by mělo být samozřejmou součástí vzdělávání. Jedině tak můžeme 
ve školách vytvářet prostředí, které je pro nás příjemné, inspirující, podně-
cuje nás  nejen k přemýšlení o světě, ale i k jeho aktivní přeměně směrem  
k lepšímu.

1 V textu s ohledem na stylistické hledisko používáme v nutných případech gene-
rické maskulinum, tedy tvary odvozené od mužského rodu. V žádném případě ale nechce-
me, aby se jiné než mužské genderové identity cítily z textu vyloučeny. Jedná se o formální 
aspekt a program je vhodný pro kohokoliv. 
2 Pojmem studující rozumíme žáky a žákyně. S ohledem na genderovou vyváže-
nost používáme tento výraz, který je inkluzivní pro různé genderové identity.



VÝZKUM
Spolužáci Bořivoj, Karla, Olga, Frederik a Kristián by rádi ve škole zlep-
šili nějaký prostor, který má sloužit všem studujícím ve škole. Vymysleli  
několik možností a přemýšlí, jakým způsobem by mohli zkoumat právě 
jimi vybrané prostředí. V každé kapitole tak najdeš, jak by jimi vybrané 
prostředí mohli zkoumat.

Bořivoj s Olgou by rádi zkoumali nástěnku, která je určena všem stu-
dujícím ve škole, ale mají pocit, že dostatečně nereprezentuje zájmy 
všech a všechny oblasti, kterým se jejich škola věnuje. Někteří spolužáci  
a spolužačky ji tak úplně míjí a to by rádi změnili. 

Frederik a Kristián si vyhlédli školní knihovnu, kde oba rádi tráví spoustu 
času. Někdy ale mají problém najít v ní knihy, které by je zrovna zajímaly 
a myslí si, že to hodně spolužáků může vnímat stejně. 

Karla, která je sportovně nadaná, ráda by vnesla více sportu do školy 
 a často se schází o přestávkách s kamarádkami uvažuje nad relaxační 
zónou, kde by mohl být třeba pingpongový stůl. Chce tak zjistit, jestli  
by takový nápad byl populární i mezi ostatními spolužáky a spolužačkami.

Výzkum nám může pomoci získat nový pohled i na věci, které dob-
ře známe, jako je právě naše škola. Prostřednictvím výzkumu můžeme  
dát prostor ostatním, aby se vyjádřili k tématům a otázkám, které se jich 
týkají a upozornit tak na některá důležitá témata, která byla doposud  
neobjevená. Škola je místem, kde se spolu setkává spousta osob s různými 
zájmy, povahami a názory. Díky výzkumu můžeme lépe pochopit chování, 
pocity nebo postoje dalších studujících a dojít k zjištění, jak školu zpříjem-
nit nejen nám samotným, ale i druhým.
Další výhodou výzkumu je, že k jeho provedení můžeme přispět každý 
jinak. Zatímco někoho může bavit vymýšlení tématu výzkumu a způso-
bů, jak výzkum provést, něčí parketa může být vedení rozhovorů nebo  
pozorování a další může být nadšený z analýzy sesbíraných dat.
Co se tedy dá v prostředí školy zkoumat? Možností je nespočet. Téma  
si můžeme vybírat na základě svých vlastních zkušeností. Při svém výběru 
tématu můžeme vycházet z toho, že se zamyslíme nad tím, zda podle nás 
ve škole existuje nějaká nerovnost, nerovný přístup či nerovné příležitosti. 



Dobré je například vybrat nějaké místo ve škole, které by mělo sloužit 
všem studujícím a zaměřit se na to, jestli tento prostor plní svůj účel, jak 
se v něm ostatní chovají a cítí. Můžeme se také zaměřit na to, jaké máme 
ve škole příležitosti vyjadřovat své názory a nápady či sdílet své problémy, 
či nám ve škole tyto příležitosti schází.

VÝZKUMNÁ OTÁZKA
Jakmile si vybereme výzkumné téma, je načase přetvořit je do výzkum-
né otázky. Mít jasně položenou výzkumnou otázku je důležité. Umožňu-
je nám to mít během výzkumu stále na paměti, na co se vlastně snaží-
me získat odpověď. Výzkumná otázka není ta, kterou klademe osobám,  
s nimiž v rámci našeho výzkumu mluvíme. Je to ta otázka, kterou  
klademe sami sobě.
 
VÝZKUMNÁ OTÁZKA BY MĚLA SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ: 
�  Není zodpověditelná formou ano/ne – naše otázka začíná například 
slovy „jak“, „co“, „jaký“ atp.
�  Odpověď na ni by neměla být úplně předvídatelná.
�  Musí být zodpověditelná prostřednictvím výzkumu názoru, chování  
či pocitů druhých (nemůže tedy být např. o tom, jak se cítím já, když  
se budu ptát druhých).
�  Může nám pomoci, když výzkumná otázka zahrnuje vztahy (např. mezi 
lidmi, vztahy lidí k věcem/místům atp.).
 
Bořivoj s Olgou přišli s otázkou: Jak by měla vypadat nástěnka, která 
bude reprezentovat naši školu a bude pro nás zajímavá? Mají v plánu ptát  
se spolužáků a spolužaček, co by podle nich bylo nejlepším řešením.

Frederik a Kristián se na výzkum rozhodli jít trochu obšírněji a poklá-
dají si rovnou několik otázek: Jaký máte vztah k naší školní knihovně?  
Trávíte tam rádi svůj čas? Co by vám pomohlo cítit se v knihovně lépe nebo  
co vám v ní v současné době chybí?

Karla si chce ověřit svůj předpoklad, že ve škole chybí místo ke scházení 
se se spolužáky a trávení volného času, a tak se ptá: Nabízí podle vás 
škola místo, kde můžeme trávit svůj volný čas a třeba se u toho i rozvíjet?  
Co by nám to mohlo umožnit?



VÝZKUM V AKCI
Výzkum je možné provádět mnoha metodami. Představíme si některé  
poměrně jednoduché pro použití, přesto díky nim nahlédneme  
na  prostředí školy novým způsobem. 
Může se zdát, že není nutné držet se konkrétní metody a „prostě něco 
zjistit“. Není to ale tak jednoduché. Na prostředí, které důvěrně známe  
a v němž se téměř denně  pohybujeme, může být náročné podívat  
se novýma očima a nepřehlédnout zdánlivě samozřejmé. K tomu nám 
mohou napomoct právě výzkumné metody, které je možné kombinovat 
tak, aby byly pro naše zkoumání co nejvhodnější.
Představíme si tři metody – rozhovor, pozorování a mapy. Navzájem 
se mohou doplňovat, například doplnit rozhovor o jednoduchou mapu 
může být velmi zajímavé! Důležité je ale zvolit vhodnou metodu k tomu, 
co se snažíme zjistit.

ROZHOVOR
Bořivoj a Olga chtějí zkoumat názory ostatních studujících na školní 
nástěnku. Zajímá je, jestli si studující nástěnku vůbec prohlížejí a co za 
informace by na nástěnce uvítali. Rozhodnou se proto vést rozhovory  
s několika spolužáky a spolužačkami z více ročníků. V rozhovorech zjišťují,  
zda a jak by se ostatní rádi zapojili do výběru obsahu nástěnky.

Rozhovory umožňují získat podrobnější odpovědi od menšího počtu osob. 
Je dobré využít je tehdy, když nechceme pouze potvrzovat či vyvracet 
naše předpoklady, ale chceme zjistit, jak určité téma či problém vnímají 
ostatní.

� PRO JAKÝ TYP VÝZKUMU JSOU ROZHOVORY VHODNÉ �  
V rozhovoru klademe druhým zejména otevřené otázky (tedy ty, na kte-
ré není odpověď pouze ano, nebo ne). V případě, že položíme otázku  
uzavřenou (např.: Navštěvuješ rád školní knihovnu?), doptáváme  
se následně druhé strany na podrobnější informace jako třeba – proč 
to tak je, za jakých okolností atp. Rozhovory nám díky své otevřenos-
ti často umožňují přijít i na otázky či témata, která nás zprvu nenapad-
nou. Dotazovaným tedy můžeme často klást otázky, které nám vyvstávají  
v mysli až v průběhu rozhovoru.



CO JE K ROZHOVORU POTŘEBA
◼ KLIDNÉ MÍSTO – místo, kde se my i dotazovaná osoba cítíme příjemně, 
nikdo nás neruší a dobře se slyšíme (kvůli nahrávání na diktafon)
◼ SOUBOR OTÁZEK – rozhovory lze vést i tak, že položíme na začátku  
jednu hodně širokou otázku a dále necháme rozhovor spontánně ply-
nout, pokud však nemáme s vedením rozhovoru moc zkušeností, je lepší 
si k rozhovoru připravit více otázek, na které se zeptáme všech našich 
tázaných
◼ DIKTAFON/MOBILNÍ TELEFON či jiné zařízení, na které můžeme průběh 
rozhovoru nahrávat
◼ PAPÍR, TUŽKA (volitelné) – pokud nás například během rozhovoru  
napadne nějaká nová otázka, ale nechceme druhé straně skákat do řeči, 
můžeme si na papír otázku zaznamenat, abychom ji nezapomněli

JAK SESTAVIT VZOREK
Rozhovory obvykle vedeme s menším počtem lidí. Hodnotnější pro nás  
je získat obsáhlé odpovědi od malého počtu lidí než hodně kusých odpo-
vědí od velkého počtu lidí. 

Chceme-li například dělat rozhovory se studujícími z naší školy, je jasné,  
že nemůžeme mluvit se všemi, ale vybereme si jen několik osob,  
s nimiž rozhovory povedeme. Tento výběr se nazývá výzkumný vzorek  
a zastupuje všechny, jichž se námi zkoumaný problém týká.  Je potřeba 
myslet na to, že vzorek má zastupoval různé pro nás důležité charak-
teristiky. Nemělo by se například stát, že budeme zkoumat celou školu,  
ale do vzorku zařadíme jen kamarády nebo kamarádky z naší třídy  
a zastoupeni nebudou vyučující nebo mladší studující. Při výběru osob 
do vzorku tak přemýšlíme nad tím, od koho by bylo zajímavé slyšet jeho 
názor, jaké jsou jeho charakteristiky, pozice ve škole, ale i to, zda bude mít 
dotyčná osoba vůbec zájem účastnit se rozhovoru.



JAK ZAZNAMENÁVAT DATA  
A ANALYZOVAT JE

Z průběhu rozhovoru se obvykle pořizuje zvukový záznam na diktafon  
či jiné nahrávací zařízení. Jakmile máme všechny rozhovory, analyzujeme 
je tak, že v nich hledáme sdělení, která jsou důležitá pro námi zkoumaný 
problém.  Může se stát, že některé pasáže z rozhovorů nebudou pro náš 
výzkum  přínosné, to ale vůbec nevadí.
Rozhodneme se, jestli si  celou nahrávku přepíšeme, nebo nám posta-
čí pouze zvukový záznam. Obojí má své výhody a nevýhody. Následuje  
proces tzv. kódování. Nahrávku si opakovaně pouštíme a hledáme  
v ní věty, slovní spojení nebo celá témata. Ta se snažíme vystihnout  
jedním slovem nebo slovním spojením, tedy kódem. Ten nám pomáhá 
se v rozhovorech orientovat. Můžeme si ho představit jako klíčové slovo, 
kterým se snažíme vystihnout, čím je daná část rozhovoru nejdůležitější.3
Pomocným krokem k analýze rozhovorů je také jejich vzájemné porovná-
vání. Můžeme se zaměřit na to, jaká témata se objevují ve vícero rozhovo-
rech, na čem se všichni tázaní shodnou, nebo v čem naopak nesouhlasí. 
V tomto kroku nám může hodně pomoci,  máme-li dobře pojmenované 
kódy, protože pak můžeme porovnávat jen jednotlivé kódy mezi sebou.4 
To nám ušetří spoustu času.

�  FOCUS GROUP � 
Kromě rozhovorů, které vedeme pouze s jednou osobou, existují také  
tzv. focus groups. Jedná se o diskuzi ve skupině, která souvisí s naším  
tématem. Focus group obvykle vede jeden výzkumník nebo jedna  
výzkumnice  se skupinou osob, s nimiž dané téma nějak souvisí. Výzkum-
ník či výzkumnice je v podobné roli jako moderující osoby. Klade účastní-
kům a účastnicím otázky, o kterých mají diskutovat. Účastníci a účastnice 
focus groups se od sebe navzájem obvykle liší svými charakteristikami. 
Jsou například různě staří, jsou mezi nimi zastoupeni muži i ženy a mají  
s probíraným tématem často odlišné zkušenosti.

3 CHARMAZ, Kathy. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through 
Qualitative Analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2006. ISBN 
0-7619-7352-4.
4 CHARMAZ, Kathy. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through 
Qualitative Analysis. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2006. ISBN 
0-7619-7352-4.



Olga a Bořivoj přemýšlí, že by mohli využít i focus group, aby si mohli 
rovnou se spolužáky povídat o konkrétních nápadech. Nad tím přemýšlí  
i Frederik a Kristián, a dokonce i Karla. Focus group jim totiž jednak umož-
ní zjistit, jestli jejich návrh vnímají stejně i ostatní spolužáci, a jednak  
budou moci rovnou společně vymyslet i nápady, jak problém řešit.

 POSTUP VÝZKUMU

 Před začátkem rozhovoru
◼ Příprava otázek k rozhovoru.
◼ Sestavení vzorku.
◼ Oslovení osob s žádostí o rozhovor, domluva vhodného místa a času.

 V průběhu rozhovoru
◼ Žádost druhé strany o souhlas s nahráváním rozhovoru na diktafon.
◼ Nahrávání.
◼ Kladení připravených otázek a doptávání se na otázky nové, které nás 
napadají.

 Analýza dat
◼ Opakovaný poslech zvukových záznamů, u kterého si děláme poznám-
ky – kódujeme.
◼ Hledání klíčových témat a podobností a rozdílů mezi rozhovory.
◼ Popis našich zjištění.



POZOROVÁNÍ
Karla se ale nakonec rozhodla pro pozorování. Během přestávek  
si prochází školu a pozoruje, kde si její spolužáci sedají, kde tráví čas  
a jestli jsou taková místa dostupná všem. Zajímá ji, jestli  využívají něko-
lik laviček rozmístěných po chodbách. Všimla si, že jsou většinou před  
kabinety vyučujících, což jí nepřipadá jako dobrý prostor pro posezení  
s kamarády. Napadla ji školní klubovna, ale ta bývá přes den zamče-
ná. Otevírá se jen pro schůzky zájmových kroužků, o přestávkách  
se tam chodit nesmí. Oproti tomu školní knihovna je sice otevřená, jenže  
návštěvníci musí být potichu, takže tam by s kamarády ostatní rušila. Karla  
si vše pečlivě zapisuje a kreslí.

Pozorování nám umožňují zkoumat chování osob v určitých místech 
nebo situacích. Jsou vhodná tehdy, když se naše výzkumné otázky týkají 
toho, co lidé v určitém prostředí (situaci, kolektivu či místě) dělají, nikoliv  
co si o něm oni sami myslí.

CO JE K POZOROVÁNÍ POTŘEBA
◼ Nástroj, kterým budeme naše pozorování zaznamenávat (např. papír 
nebo sešit a tužka, mobilní telefon atp.). 

JAK POZOROVAT
Při pozorování bychom si měli dávat pozor na to, aby byl náš zápis  
co nejsrozumitelnější a nejpřesnější. Měli bychom mu rozumět s odstu-
pem času nejen my, ale i ostatní osoby, které s ním budou pracovat. 
Naše pozorování by měla obsahovat anonymní označení, abychom  
nenarušili ničí soukromí.5

Provádíme-li pozorování na jednom konkrétním místě, mělo by být 
jeho součástí  i to, jak a k čemu ostatní toto místo využívají. Pozorování  
konkrétního místa nám umožní zkoumat, kdo toto místo navštěvuje,  
a kdo naopak ne. Můžeme díky tomu dojít třeba ke zjištění, že dané místo 
nenaplňuje zamýšlený účel. 

5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele.  
Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-141-2. Dostupné také z: http://www.digitalniknihov-
na.cz/mzk/uuid/uuid:e783b9e0-5d2d-11e6-8e4e-005056827e51



Pozorování v nás vyvolávají určité pocity a zanechávají jisté dojmy.   
Je to tak v pořádku. I tyto dojmy a pocity je dobré do pozorování vnést.  
Pozor si však musíme dát na dvě věci. Tou první je, že by naše pozorování 
neměla sestávat pouze z těchto pocitů a dojmů. Tou druhou důležitou 
věcí je, abychom v zápise dobře rozlišili mezi tím, co pozorujeme, a tím, 
co cítíme či co je jen naše domněnka. Pokud například během přestávek 
někdo z našeho třídního kolektivu bude obvykle sedávat stranou od ostat-
ních a bude se nám zdát smutný, neměli bychom si v rámci pozorování 
zapsat, že prostě smutný je. Můžeme však napsat, že se nám zdá smut-
ný. Při analýze pozorování pak díky tomu můžeme rozlišit mezi našimi  
domněnkami a tím, co můžeme pozorováním s jistotou zjistit.

Při analýze pozorování je důležité zaměřit se na to, které části pozorová-
ní přináší nějaké odpovědi na naši otázku. I kdyby se nám zdálo, že tyto 
odpovědi nejsou nečekané nebo nové, neznamená to, že je náš výzkum 
nutně špatný. Ostatně děláme pozorování v naší škole, kterou dobře  
známe. Důležité však je snažit se na naše zjištění dívat očima někoho, kdo 
s naší školou nemá zkušenosti, a zamýšlet se nad tím, jestli některé věci 
můžeme považovat za samozřejmé a běžné jen proto, že jsou nám tak 
dobře známé.
Pozorování je dobré několikrát zopakovat. Přínosné také může být,  
když dvě osoby pozorují totéž (ať už současně, nebo nezávisle na sobě), 
protože každá může přijít s jinými postřehy.

POSTUP VÝZKUMU
◼ Výběr času a místa (nebo míst), kde pozorování uskutečnit.
◼ Výběr způsobu záznamu pozorování (mobilní telefon, sešit atd.).
◼ Provedení několika pozorování, jejich průběžné čtení a hledání zajíma-
vých informací.
◼ Výběr nejdůležitějších zjištění.



MAPY
Karla se rozhodla svoje pozorování ještě ověřit u spolužáků. Vybrala pár 
lidí z různých tříd a sešla se s nimi nad obrázkem mapy školy. Ptá se jich, 
kam chodí trávit čas o přestávkách a jak prostory jako lavičky, klubov-
nu nebo školní knihovnu vnímají. Nakonec si vzala všechny mapy a zjis-
tila, že její spolužáci lavičky  neradi využívají proto, že jsou příliš blízko  
ke kabinetům vyučujících, a tak zde spolužákům chybí pocit soukromí.  
Do klubovny chodit nemohou, takže postávají po chodbách nebo navště-
vují cizí třídy, což se ale zase moc nelíbí vyučujícím. Teď už má Karla pocit, 
že ví, co její škola potřebuje. 

Využitím map můžeme zjistit, jak lidé vnímají určité místo. Zajímá nás, 
jaký význam má nějaké místo pro ostatní.

	 PRO JAKÝ TYP VÝZKUMU JSOU MAPY VHODNÉ 
 
Každý z nás má k místům, která navštěvuje, obývá nebo nějakým jiným 
způsobem užívá, nějaký vztah. Mapy nám pomáhají zjistit, jaký vztah mají 
k určitému místu osoby, které s ním mají nějakou (možná i velmi rozdíl-
nou) zkušenost. Důležité je, že při tvorbě map nás zajímá, v čem se jejich 
vnímání a dojmy z tohoto místa shodují.6

CO JE K TVORBĚ MAP POTŘEBA

◼ Klidné místo – místo, kde se my i dotazovaná osoba cítíme příjemně, 
nikdo nás neruší a dobře se slyšíme.
◼ Papíry a různé psací potřeby.

JAK SESTAVIT VZOREK
Pro mapy platí velmi podobná doporučení o výběru vzorku jako  
pro rozhovory. Obvykle si vybíráme menší počet osob, se kterými mapy 
kreslíme. Důležité je, aby měly dotazované osoby s místem, jež jsme  
vybrali, zkušenost. Pro výzkum pomocí map by náš vzorek měl sestávat  
z více než dvou osob.
Náš výběr by zároveň neměl být jednostranný, ale měl by zahrnovat různé 
skupiny osob, které dané místo navštěvují (nejen studující, ale i vyučující 
atd.).

6 VAIGLOVÁ, Kateřina. Sémantická mapa: příklad Valašské Meziříčí. Brno, 2016.  
Bakalářská práce. Masarykova univerzita.



JAK ZAZNAMENÁVAT DATA 
A ANALYZOVAT JE

Nejprve je dobré zjistit, co podle dotazované osoby vůbec do námi vybra-
ného místa spadá. Jinými slovy, kde podle ní začíná a kde končí. Následně 
dotazovanou osobu požádáme, aby nakreslila mapu místa, které zkou-
máme. Nezáleží na tom, jak umí kreslit. Nebudeme totiž hodnotit, zda  
se nám nakreslená mapa líbí, nebo ne. Během kreslení by nám dotazo-
vaná osoba měla vyprávět, jaké části daného místa právě kreslí a jaký 
 k nim má vztah. Důležité je, že musíme být schopni kresbu druhé osoby 
pozorovat, nakreslíme si přibližnou kopii mapy, kterou dotazovaná osoba 
vytvořila, a do ní si během vyprávění zapisujeme, co dotazovaná osoba 
k jednotlivým částem mapy uvádí. Důležitá jsou zejména ta slova, kte-
rá používá k vyjádření pocitů a dojmů, které v ní jednotlivé části místa  
vyvolávají. Může jít například o slova jako: klid, nepořádek, nuda, škaredé, 
staré, zábava, tady odpočívám atp.
To, co následně analyzujeme, jsou právě pocity, dojmy a vztahy, které 
ostatní k částem místa mají. Vezmeme si tedy nakreslené mapy a hledá-
me ty části míst, o nichž se vyjádřili alespoň dva lidé shodně. Nemusíme 
však hledat přímo stejná slova. Důležité je, abychom našli ta slova, která 
jsou si významově blízká.7
Když máme hotovo, přichází na řadu kresba výsledné mapy místa.  
Důležité je dbát na to, aby mapa zahrnovala ty části místa, které nakres-
lili ostatní. Jakmile máme naši mapu hotovou, je načase vyznačit do ní 
místa se sdíleným významem. To jsou ta místa, která alespoň u dvou na-
šich dotazovaných osobách vyvolávají stejné pocity, dojmy či vzpomínky.  
Místa pojmenováváme podle oněch významově podobných slov,  
kterými je ostatní označili. Názvy míst se sdíleným významem zapisu-
jeme do mapy. Snažíme se zároveň barevně vyznačit, o jak velké místo  
se jedná.8

7 OSMAN, Robert. Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí. Geografie: Sborník 
České geografické společnosti. 2016, 121(3), 463–492. ISSN 1212-0014.

8 OSMAN, Robert. Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí. Geografie: Sborník 
České geografické společnosti. 2016, 121(3), 463–492. ISSN 1212-0014.



Vhodné je také odlišit, jaké místo v mapě vnímají stejně dvě osoby a jaké 
třeba hned čtyři. To můžeme udělat tak, že čím větší písmo pro místo 
použijeme, tím více lidí jej vnímá shodně. Můžeme také napsat všech-
ny názvy stejným písmem a do závorky za ně uvést počet osob, které  
se o místě takto či podobně vyjádřily.9 
Výsledná mapa nám umožní zjistit, která místa jsou podle většiny námi 
dotazovaných problémová, a která naopak příjemná. Můžeme tedy přijít 
na to, která místa by potřebovala nějak změnit. K místům na mapě, která 
zůstala bílá, mají dotazované osoby vzájemně odlišné vztahy.10

POSTUP VÝZKUMU
◼ Oslovení osob s žádostí o účast na výzkumu, domluva vhodného místa 
a času.
◼ Kreslení mapy doprovázené vyprávěním dotazovaných o jejich vztazích 
k místu.
◼ Naše zapisování dojmů dotazovaných a překreslování jejich mapy 
(zároveň s 1. bodem).
◼ Analýza map – hledání míst se sdíleným významem.
◼ Kreslení výsledné mapy.

NÁVRH ZMĚNY
Po tom, co všichni ukončili svůj výzkum, je čas navrhnout změnu. Z focus 
groups a rozhovorů vzešly už i konkrétní návrhy, jak problém řešit. Karla 
si prošla svoje poznámky a rozhodla se, že nejlepší bude udělat místo  
na sezení se sedacími vaky, malou knihovničkou, a protože pro pinpongo-
vý stůl není dostatek místa, vymyslela místo toho deskové hry. Vyhlédla  
si konkrétní místo, které je dostatečně prostorné a nebude tam  
případný hluk nikoho rušit. Teď už všem zbývá jen připravit prezentaci tak,  
aby jejich nápady odsouhlasilo vedení školy.

Máme-li data, tedy naše mapy, dotazníky nebo rozhovory a analyzujeme 
je, narazíme na mnoho zajímavých věcí. Důležité je respektovat různoro-
dé odpovědi, i ty, s nimiž třeba sami nesouhlasíme. 

9 OSMAN, Robert. Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí. Geografie: Sborník 
České geografické společnosti. 2016, 121(3), 463–492. ISSN 1212-0014.

10 VAIGLOVÁ, Kateřina. Sémantická mapa: příklad Valašské Meziříčí. Brno, 2016. Ba-
kalářská práce. Masarykova univerzita.



Zjistíme-li, že nějaké místo nebo třeba systém rozhodování, vztahy  
či cokoli jiného shledává větší množství dotázaných osob jako proble-
matické, zaměříme se na danou oblast. Zároveň ale musíme klást důraz  
na odpovědi, které jsou opačného názoru. Chceme-li vytvořit respektující 
prostředí, musíme respektovat různé názory a hledat takové kompromisy 
a alternativy, které nám všem dopomohou cítit se lépe. Naše řešení mo-
hou být různá, u každého typu výzkumu nebo zkoumaného problému 
budou jiná, ale vždy je důležité pamatovat na to, že chceme nerovnosti 
odstraňovat, nikoli je proměňovat v jiné.

PREZENTACE
Všichni spolužáci se rozhodli prezentace nepodcenit. Přeci jen do celého 
výzkumu dali hodně práce a nechtějí to vzdát před cílovou čarou. Zprvu 
ale nevěděli, kde začít, proto jestli i ty váháš, můžeš použít strukturu, 
které se nakonec všichni drželi. Neboj se ale cokoli přidat, Karla si vyfotila 
nakreslené mapy a na nich vybraná místa ukazovala. Nakonec si vyfotila 
místo, kde by chtěla koutek pro trávení volného času, a do fotky všechno 
dokreslila. Olga s Bořivojem zase do prezentace přepsali anonymní citace 
svých spolužáků z rozhovorů, které udělali, a na velký papír nalepili různé 
výstřižky, aby ukázali, jak by podle nich nástěnka mohla vypadat lépe. 
Navíc ještě přišli se systémem, jak se bude její obsah obměňovat, a ten  
v prezentaci představili. I ty vezmi něco, co je pro tvůj výzkum specifické,  
a neboj se to do prezentace zařadit!

� JAKÝM BODŮM SE V PREZENTACI VĚNOVAT � 
1. PŘEDSTAVENÍ PROBLÉMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY

Když prezentujeme výzkum, měli bychom nejprve představit problém  
či výzkumnou otázku. Můžeme tak například uvést, že jsme se věnovali 
školní knihovně, protože jsme si všimli, že je málo navštěvovaná a využí-
vaná, a zajímalo nás, proč tomu tak je a jak to lze změnit.

2. PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMNÉ METODY
V další části bychom se měli zmínit o tom, jak jsme daný problém  
či otázku uchopili a proč. Můžeme například říci, že jsme se v rámci svého  
výzkumu rozhodli uskutečnit rozhovory, protože jsme chtěli získat  
podrobné odpovědi.



V této části by zároveň mělo zaznít, koho jsme se ptali a proč. Nezmi-
ňujme však konkrétní jména. Zmínit můžeme pouze obecné vlastnosti 
dotazovaných osob. 

NEJČASTĚJI SE O DOTAZOVANÝCH UVÁDÍ:

◼ jejich role (jde o studující, vyučující atp.),
◼ věk (v našem případě můžeme uvést stupeň studia),
◼ jiné obecné vlastnosti, které mají dotazované osoby společné (např. 
záměrně jsme se ptali pouze studujících, kteří školní knihovnu nevyužívají, 
abychom zjistili proč),
◼ jejich počet (kolik rozhovorů nebo dotazníků atd. jsme sesbírali).

3. VÝSLEDKY VÝZKUMU
Není potřeba, abychom v prezentaci zmiňovali všechna data, která jsme 
nasbírali. Snažíme se vybrat ta nejzajímavější, která se nějakým způsobem 
pojí k námi zkoumanému problému a naší výzkumné otázce. Jinými slovy 
v této části prezentace představujeme, co jsme díky výzkumu zjistili.
V této části můžeme ukázat některé z našich dat. Například zajímavé čás-
ti rozhovoru, graf vytvořený na základě dotazníku nebo jednu mapu na 
ukázku. Dbáme však na to, aby data nevyzrazovala, koho konkrétně jsme 
se ptali. Neměla by se zde objevovat jména, ale můžeme vymyslet napří-
klad přezdívku, která ale nebude odhalovat, o koho se jedná (např. paní 
Jedlová, pan Dub atp.).

4. NAVRHOVANÁ ZMĚNA
Na předchozí bod prezentace by měla logicky navazovat čtvrtá část. Nyní 
vysvětleme, jakou změnu ve škole či třídě navrhujeme na základě našich 
výzkumných zjištění. Dbejme na to, aby bylo zřejmé, jak navrhovaná změ-
na s výzkumem souvisí.
Změnu představme zcela konkrétně. Neříkejme například, že se musí vy-
lepšit školní knihovna, ale popišme, jak přesně bychom ji vylepšili.

5. PROSTOR PRO OTÁZKY ČI DISKUZI
Každá prezentace by měla pokud možno končit prostorem pro otázky  
či pro diskuzi. Nemusíme se ale bát, prostor pro dotazy není určen k tomu, 
aby nás někdo z prezentace zkoušel. Naopak, často lidé prezentujícím  
na závěr kladou otázky, protože v nich téma budí zájem a chtějí  
se od nich něco dozvědět, nebo jim dokonce i poradit.



ZÁVĚR
Zajímá tě, jak to dopadlo s výzkumy Olgy, Bořivoje, Karly, Frederika  
a Kristiána? Všechny byly vedením školy schváleny a na jejich škole  
je teď nová odpočinková zóna, krásné a udržované nástěnky a nové  
vybavení knihovny, kde může každý na papírek napsat, jaká kniha  
mu chybí, a škola ji po svém zvážení dokoupí. Může se to zdát jako maličkost,  
ale všechny výzkumy přinesly do školního prostředí obrovskou změnu. 
Zakoupením nového vybavení to ale neskončilo, všichni spolužáci  
se během výzkumu naučili spoustu nových věcí, a tak si řekli, že by bylo 
dobré svou práci zhodnotit. Než tedy s celým výzkumem skončíš, zkus  
si i ty odpovědět na následující otázky. 

JAK BYCH ZHODNOTIL/A SVOU PRÁCI? 

JAK BYCH ZHODNOTIL/A PRÁCI ZBYTKU TÝMU?

CO NOVÉHO JSEM SE NAUČIL/A?

CO BYCH UDĚLAL/A PŘÍŠTĚ JINAK?

JAKÁ MOJE VLASTNOST MI NEJVÍCE POMOHLA?

NA ČEM BYCH MOHL/A ZAPRACOVAT?

A teď už je úplně hotovo! Jsme o krok blíž k tomu, aby rovnost začala  
ve škole. 
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NESEHNUTÍ
Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace. Cílem našich ekologic-
kých a lidskoprávních aktivit je ukázat, že změna společnosti zalo-
žená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vychá-
zet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří  
se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě  
za nedílnou součást své svobody.
Dáváme odvahu měnit svět.

ZAPOJTE SE
Je vám naše činnost sympatická? Chcete se aktivně podílet na tom, co děláme?  
Staňte se dobrovolníkem či dobrovolnicí NESEHNUTÍ.
dobrovolne.nesehnuti.cz
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svoboda – zodpovědnost – angažovanost
tel.: 543 245 342, brno@nesehnuti.cz
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