ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO
STIPENDIUM
JMÉNO: Johana Krajčírová

ROČNÍK: 2. ročník Mgr.

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: „Zjišťování environmentální a ekonomické udržitelnosti
nomádských společenství v severním Ladaku“
VÝŠE STIPENDIA: 14 300 Kč

ZEMĚ REALIZACE: Indie

TERMÍN REALIZACE: 10. 7. 2013 – 22. 8. 2013

V období od 10.7. – 22.8. 2013 jsem se zúčastnila stáže v Indii ve spolupráci s o.s.
M.O.S.T..V severoindické oblasti Ladak (stát Jammu a Kašmír) jsem uskutečnila výzkum
týkající se environmentální a socioekonomické udržitelnosti tibetských nomádských
společenství. Výzkum byl lokalizován převážně ve správní oblasti Čangtang. Nomádské
vesnice a osídlení se zde nalézají v průměrné výšce 4 500 m.n.m. V průběhu stáže jsem
navštívila tibetské nomády žijící ve vesnicích i na pastvinách. Bylo zde provedeno pozorování
s cílem zaznamenat jejich běžný životní styl. Hlavní výzkumnou metodou však byly
dotazníky a rozhovory s nomády. Dotazníky se skládaly ze 2 částí. První část tvořily otázky
pro zhodnocení indikátoru Ekologické stopy (pro zjištění environmentální udržitelnosti).
V části druhé se otázky týkaly udržitelnosti socioekonomické (jejich způsob obživy, vzdělání
atd.).
Rozhovory a dotazníky probíhaly ve spolupráci s místním překladatelem z tibetštiny do
angličtiny.
Závěry z výzkumu budou zapracovány do mé diplomové práce.
Předběžně však vyplynuly následující závěry:
 Touha nomádů po usedlém životě ve městě nebo na vesnici - negativní zkušenost s
přírodní katastrofou
 Nový způsob prodeje pašmíny
 Rostoucí potřeba finančních zdrojů – školné
 Zvyšování gramotnosti dětí
 Odlišnost Ekologické stopy – dle sociálního postavení

organizaci
- osobní zkušenost s jinou kulturou, s mentalitou lidí v Indii (především Tibeťanů,
Ladačanů), s jejich životním stylem a názory
- zkušenost s tvorbou a realizací výzkumu prostřednictvím různých metod a jeho následného
využití pro diplomovou práci
- zkušenost s působením v terénu – aplikace výzkumu, bydlení v jiné zemi, reakce na
nečekané komplikace
- praktická zkušenost se spoluprací s neziskovou organizací (pomoc při organizačních
záležitostech)
- osobní rozvoj – využití asertivního chování, komunikace s lidmi z odlišné kultury a s
odlišným jazykem, spolupráce s překladatelem

Přínos pro o.s. M.O.S.T.
-zmapování a širší zpracování stávající situace v oblasti
- reflexe projektů a návrhy pro budoucí působení v dané oblasti a sektoru zaměření (dle
dané komunity).
- profesionalizaci a zvýšení kompetencí studentky a tím prohloubení spolupráce např.
zapojení studentky při odborných přednáškách a workshopech.
- pomoc přímo v místě stáže s běžnou činností

Návrh prezentace výstupů
-

především využití výsledků výzkumu pro zpracování diplomové práce
prezentace výsledků v rámci přednášek a workshopů, které již studentka vykonává pro
o.s. M.O.S.T.
Například prezentace, která proběhla v rámci Letní školy rozvojových studií 9. 9. 2013

Vyúčtování:
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Ostatní (očkování,
vízum, povolení,
vybavení)
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

8 400
1 500
2 000

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
14 300

9 000
20 900

14 300
35 200 Kč

