
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 

 

JMÉNO:   Martina Eliášová       ROČNÍK:   2. magisterské studium 

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU:  

� Výzkum sociálního kapitálu v komunitě El Carmen 

� Zlepšení postavení žen v distriktu Pocora 

VÝŠE STIPENDIA:   22 000 Kč 

ZEMĚ REALIZACE:   Kostarika 

TERMÍN REALIZACE:  20. 8. 2009 – 30. 11. 2009 

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU/VÝZKUMU 

Projekty probíhaly v komunitě El Carmen, která leží přibližně 8 km od Univerzity EARTH. Komunita El 

Carmen čelí mnoha problémům, mezi nejvážnější patří nezaměstnanost, vysoká kriminalita, domácí násilí a 

demotivace místních změnit svoji situaci. 

První projekt se zabýval vztahy mezi místními lidmi. Cílem bylo zjistit úroveň sociálního kapitálu 

v komunitě. Jinými slovy řečeno, určit jaký charakter mají vztahy mezi sousedy v komunitě. Druhý projekt 

navazoval na již dříve započatý projekt spolupráce s místními ženami. Téměř 90 % žen z komunity jsou 

ženy v domácnosti. Jejich celodenní náplní je starost o dům, děti a manžela. Cílem projektu bylo najít 

ženám, které chtějí pracovat práci. Byla založena pracovní agentura Bolsa de Trabajo, která shromáždila 

data o 200 ženách, které mají zájem o práci. Z dotazníků bylo zjištěno, že vzdělání, dovednosti a zkušenosti 

místních žen jsou omezené. Byly naplánovány kurzy, které pomohou ženám zvýšit jejich cenu na trhu práce. 

Výzkum se zabýval i vlivem machismu na ženy v moderním světě. 

 

STRUČNÝ SOUHRN VYKONANÝCH ČINNOSTÍ 

Sociální kapitál 

� Rozhovory s místními obyvateli 

� Dotazníkové šetření 

Zlepšení postavení žen v distriktu Pocora 

� Založení pracovní agentury Bolsa de Trabajo, vytvoření stabilního pracovního týmu agentury 

� Dotazníkové šetření o dovednostech žen (200 žen) 

� Spolupráce na kurzech podnikání 

� Dozor nad kurzem bižuterie 

� Příprava veletrhu místních výrobků na Earth University 

� Příprava kurzů (výroba panenek, truhel) 

� Rozhovory o machismu 

� Dotazníkové šetření o vlivu machismu (80 žen) 



PŘÍNOS PRO STUDENTA (ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI) A PARTNERSKO U ORGANIZACI 

První dny v komunitě El Carmen nebyly jednoduché. Trpělivost je zde základním pravidlem. Zkoumání 

sociálního kapitálu odhaluje mnohé příčiny místních problémů. Tyto problémy nejsou izolované, naopak 

neuvěřitelně propojené. A člověk získá časem určitý nadhled, vidí spojitosti, které dříve neviděl. A vidí 

možnosti, jak místní obyvatele účinně motivovat.  

Dnes již vím, jak analyzovat danou situaci, jak přemostit projekt z bodu A do bodu C, když bod B ještě 

nestojí. Velmi důležité je i umění jednat s lidmi. Nemluvím nyní pouze o jazykové bariéře (která jistě na 

začátku projektu také způsobovala jisté potíže), ale především o jiné mentalitě lidí. Právě postavení žen je 

v Latinské Americe velmi striktně zakořeněné. A pomalá změna vyžaduje velmi citlivý přístup.  

Tři měsíce v Kostarice mi poskytly nadhled, praktické dovednosti v řízení projektu a prohloubení mého 

přesvědčení, že pomáhat je třeba tak, aby si místní lidé časem mohli pomoci sami. 

 

NÁVRH PREZENTACE VÝSTUPŮ 

� Závěrečné zprávy 
� Besedy se studenty střední školy (Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav) 
� Zamýšlená diplomová práce na téma: Postavení žen v Kostarice, se zaměřením na komunitu El 

Carmen 
 

VYÚČTOVÁNÍ: 

 Vlastní náklady 

Hrazeno 

z Vavrouškova 

stipendia 

Mobility  

Cestovné  22 000  

Ubytování, Stravné, 

Školné 
  

27 000 Kč 

(3*500USD) 

Poznávání místní 

kultury 
10 000  3 000 

CELKEM 10 000 22 000 30 000 

CELKOVÉ 

NÁKLADY  

(vlastní + 

stipendium) 

62 000 Kč 

 


