ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Karolina Víšková

ROČNÍK: 5. ročník

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Sociální odpovědnost institucí ve vztahu k životnímu prostředí
VÝŠE STIPENDIA: 17 000 Kč

ZEMĚ REALIZACE: Vietnam

TERMÍN REALIZACE: 31. 1. – 31. 3. 2015

OSNOVA:
 Stručný popis projektu/výzkumu
Období leden – březen 2015 jsem strávila na výzkumném pobytu na University of Science, Faculty
of Environmental Science, v Ho Či Minově Městě, ve Vietnamu. Výzkum byl realizován za účelem
získání informací nutných pro zpracování mojí diplomové práce na téma Sociální odpovědnost
institucí ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci pobytu jsem měla možnost získat velmi cenné
informace poskytnuté studenty a zaměstnanci na University of Science. Také jsem díky každodenní
návštěvě univerzity byla schopná pozorovat chod univerzity a její zázemí a celkově tak si tak ucelit
informace týkající se chování této instituce v oblasti životního prostředí.
 Stručný souhrn vykonaných činností
V rámci výzkumu byly vedeny rozhovory s celkem deseti zaměstnanci fakulty. Rozhovory byly
vedeny v angličtině a poté přeloženy do českého jazyka. Součástí výzkumu bylo také dotazníkové
šetření, které probíhalo mezi celkem 100 studenty, kdy každá katedra měla své zastoupení v podobě
několika studentů. Dotazníky byly za pomoci zaměstnanců katedry Environmentálních věd
přeloženy do vietnamského jazyka. Vrácené dotazníky byly přeloženy do angličtiny a češtiny.
V rámci mého působení na University of Science jsem také měla možnost všechny takto získané
informace doplnit o vlastní pozorování a zkušenosti.
 Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
Výzkumným pobyt byl přínosný zejména v tom, že se mi podařilo získat cenné informace pro
zpracování výzkumné části diplomové práce. Velmi pozitivně také hodnotím možnost přímo pobývat
na University of Science a osobně komunikovat se studenty a zaměstnanci univerzity a zároveň
obohatit získané informace o vlastní zkušenosti. Jako velmi pozitivní také hodnotím získání
zkušeností s vedením výzkumu v terénu a celkově s pobytem v cizí zemi, setkání se zcela odlišnou
kulturou. Pro místní univerzitu byl můj výzkum přínosný zejména ve zvyšování povědomí o
problematice environmentální odpovědnosti na vzdělávacích institucích. Největším přínosem však
bude zpracování výsledků výzkumu a jejich sdílení s University of Science, o což jsem byla
požádána a které se do budoucna chystám zpracovat.
 Návrh prezentace výstupů

Diplomová práce, prezentace na PřF UP, článek v Žurnálu UP, článek v městském deníku. Pokud
budu moci jiným způsobem dále prezentovat své výsledky a zkušenosti určitě toho využiji.
 Fotodokumentace (3 – 5 fotografií, jako příloha v .doc nebo .pdf)
VYÚČTOVÁNÍ:
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Ostatní (specifikujte...)
CELKEM
CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

9 583
5 000
3 900 (očkování), 4 000
(vstupní víza), 2 030
(pojištění)
24 468 Kč

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
16 513
417
0
0
17 000

41 468 Kč

Doložte kopii alespoň jednoho dokladu ve výši odpovídající minimálně Vavrouškovu stipendiu.
Zprávu v maximální délce – 2 x A4 (fotodokumentace a doklady zvlášť) dodejte nejpozději do 30 dnů od
ukončení projektu Martinu Schlossarkovi (v tištěné či elektronické formě).

