
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 

 

JMÉNO:    Ondřej Suchánek   ROČNÍK:    II. navazujícího magisterského 

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Monitorovací průzkum prospěchu studentů na základních 

a středních školách podporovaných programem Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha 

VÝŠE STIPENDIA:    8,000,- Kč  ZEMĚ REALIZACE:    Uganda 

TERMÍN REALIZACE:    15. 6. – 19. 7. 2011 

 

OSNOVA: 

• Stručný popis projektu/výzkumu 
• Stručný souhrn vykonaných činností 
• Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 
• Návrh prezentace výstupů 
• Fotodokumentace 

 

VYÚČTOVÁNÍ: 

 Ostatní náklady Hrazeno z Vavrouškova stipendia 

Cestovné (let + bus) 7 400 Kč 8 000 Kč 

Stravné 1 500 Kč - 

Místní cestovné 700 Kč - 

Ostatní (pojištění, vízum, léky, drobné výdaje) 4 000 Kč - 

Celkem 13 600 Kč 8 000 Kč 

Celkové náklady (ostatní + stipendium) 21 600 Kč 

 

Stručný popis projektu/výzkumu 

Měsíční výzkumný pobyt v Ugandě byl zaměřený na primární a sekundární vzdělávání 

vybraných škol v oblasti podporovaných programem Adopce na dálku® Arcidiecézní charity 

Praha. Hlavní částí výzkumu byl sběr výsledků závěrečných zkoušek podporovaných studentů 

ze základních škol (PLE results) a středních škol (S4 results) a jejich srovnání se studenty 

nezařazenými do projektu adopce. Účelem výzkumu bylo získat informace rok poté, co jsem 

v dané oblasti pracoval a srovnat tak data získaná v období tří let (resp. dvou let v případě dat 

ze středních škol). Hlavní výzkumná otázka byla: „Došlo u žáků/studentů (ZŠ/SŠ) 

podporovaných programem adopce ke zlepšení/zhoršení prospěchu ve sledovaném období?“ 

Ve spolupráci s místní organizací UDCT (Uganda-Czech Development Trust), která 

program adopce v Ugandě realizuje, se podařilo získat dostatečně velký reprezentativní 



vzorek dat, která byla následně analyzována a použita především v diplomové práci 

„Vzdělávání a rozvoj: případová studie NNO v Ugandě“. Výsledná data byla předána zástupci 

UCDT tak, aby mohla být použita pro další zpracování a zefektivnění programu Adopce na 

dálku®. Důležitou součástí výzkumu bylo také zúčastněné pozorování fungování programu 

adopce, spolupracujících škol a organizace UCDT samotné, které bylo dále použito ve 

zmíněné diplomové práci. Závěrečná zpráva, vycházející ze zkušeností s programem adopce a 

výslednými zjištěními z výzkumu, byla předána zástupcům Arcidiecézní charity Praha.  

   

Stručný souhrn vykonaných aktivit 

- z celkového počtu 78 základních a středních škol (44; 34 resp.) podporovaných programem 

Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha v roce 2011 v Ugandě bylo navštíveno 31 

základních a 16 středních škol. Relevantní data pro výzkum byla získána z 20 základních a 10 

středních škol. 

- monitoring kvality výuky na vybrané základní a střední škole podporované Arcidiecézní 

charitou Praha (St. John Nepomuk Primary School; St. Charles Lwanga Technical Institute). 

- doplnění dat prostřednictvím neformálních rozhovorů s řediteli škol podporovaných 

programem adopce (zaměření na informace podmiňující kvalitu výuky). 

- analýza sesbíraných dat a předání závěrečné zprávy zástupcům UCDT a Arcidiecézní 

charity Praha. 

 

Přínos pro studenta 

- hlubší pochopení problematiky vzdělávání a rozvoje 

- pochopení rozvojových souvislostí v prostředí chudého afrického venkova – zásadní význam 

předchozího ročního pracovního pobytu 

- rozvoj a prohloubení znalostí realizace výzkumu a metodologie 

- kulturní poznání tradic a zvyklostí a jejich obohacení 

- prohloubení komunikačních a organizačních dovedností potřebných k plnohodnotné 

realizaci výzkumu 

 

Přínos pro partnerskou organizaci 

- sesbíraná a analyzovaná data o prospěchu studentů v programu Adopce na dálku® mohou 

posloužit k zefektivnění a zkvalitnění programu sponzoringu; 

- data získaná prostřednictvím neformálních rozhovorů s řediteli podporovaných škol jsou 

součástí rozsáhlejšího výzkumu monitorování kvality vzdělávání na těchto školách; 



- zajištění kontinuity dat z let 2008 a 2009 (vytvoření statistik, které mohou posloužit ke 

změnám politiky organizace při zajišťování kvalitního vzdělávání v rámci programu 

sponzoringu). 

 

Návrh prezentace výstupů 

- diskuze se studenty na téma vzdělávání a rozvoje, rozvojové problematiky Subsaharské 

Afriky (prezentace v rámci předmětu Rozvojové příležitosti: Afrika, Bloku expertů či akcí 

Katedry rozvojových studií) 

- přednášky o vzdělávání v Africe (Ugandě), vzdělávacích systémech a jejich roli v rozvoji 

chudých zemí, o fungování programu sponzoringu a roli Západních rozvojových subjektů ve 

vzdělávání 

- články pro laické i odborné časopisy zabývající se rozvojovou problematikou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentace 

 

- Jack Standard Primary School – škola v programu Adopce na dálku® 

 

 
- St. Anthony’s Primary School – škola v programu Adopce na dálku® 
 



 

 
 
- Busagazi – oblast působení Arcidiecézní charity Praha 
 

  
 
- St. John Nepomuk Primary School – škola podporovaná Arcidiecézní charitou Praha 


