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1. Stručný popis projektu 

 
  Výzkumný projekt „Sledování projektu občanského sdružení Namasté Nepál – podpora nepálských dětí na 
dálku“ probíhal od začátku srpna 2009 do konce října 2009 v Nepálu. 
Během této doby jsem sbírala informace, prováděla sledování a rozhovory s osobami, zainteresovanými ve 
sledovaném projektu. Výzkum probíhal podle metodiky vypracované pod dohledem Mgr. Simony 
Šafaříkové ještě před začátkem projektu.  
  Zároveň jsem během této doby pracovala jako dobrovolník pro Development of Children and Women 
Centre Nepal (DCWC). Náplní mojí práce byla výuka angličtiny ve vesnických školách ve špatně 
dostupných oblastech distriktů Kavre a Ramechhap. Školy, ve kterých jsem učila, byly zároveň zapojeny do 
mnou sledovaného projektu, díky čemuž jsem měla jedinečnou možnost vidět fungování projektu i vzájemné 
vazby přímo zevnitř. O mém záměru byly zkoumané subjekty předem i v průběhu pozorování opakovaně  
informovány a byl zjišťován jejich postoj vůči tomuto. 
  Data jsou spracovávána za odborné podpory profesorů z Kathmandu Univerzity (KU) 
 

2. Stručný souhrn vykonaných činností 
 

� Po příjezdu – navázání spolupráce s DCWC a s Kathmandu University, plánování aktivit mého 
pobytu. 

� Desátý den – odjezd do vesnic. Ve vesnicích jsem dohromady strávila jeden celý měsíc. Během této 
doby jsem učila na tamních školách a současně prováděla průzkum (pozorování a rozhovory s 
učiteli, s rodiči sponzorovaných dětí a s jinými zainteresovanými osobami). Zároveň jsem pomáhala 
při výběru dětí pro projekt a účastnila se distribuce dárků pro děti a vesničany. 

� Po návratu z vesnic – zahájení výzkumu v centrále DCWC (pozorování a rozhovory s pracovníky a 
dobrovolníky organizace).  
                                – započnutí spracovávání nasbíraných dat za pomoci profesorů Kathmandu 
University. Sběr doporučené podkladové literatury v knihovně KU. 

� Nabídnutí možnosti spolupráce s Katedrou rozvojových studií UPOL jak DCWC, tak i KU. 
 

3. Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 
            a) Pro studenta: 

� Zkušenost s fungováním neziskové organizace, pracovní zkušenost, profesní rozvoj. 
� Osvojení si metodiky výzkumu a analýzy dat 
� Praktické zkušenosti pro život – multikulturní i osobní rozměr. 
� Procvičení a zlepšení jazykových dovedností 
� Získání cenných kontaktů a známostí 

 
            b) Pro partnerskou organizaci: 
             DCWC: 

� Dobrovolná pracovní síla 
� Cenný kontakt pro rozšíření působnosti organizace či další rozvoj některých jejich činností (možnost 

navázání spolupráce s UPOL, atd.) 



� Obohacení multikulturního prostředí 
 
            KU: 

� Zkušenost s novým zahraničním studentem-výzkumníkem 
� Možnost navázání spolupráce s UPOL 
� Obohacení o jiné pohledy 

 
4. Návrh prezentace výstupů 

 
� Bakalářská práce 
� Powerpointová prezentace na půdě UPOL 

 


