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OSNOVA: 

 Stručný popis projektu/výzkumu 

Ve spolupráci s místní asociací OpenStreetMap Senegal jsem v daném období uskutečnila výzkum v 

Senegalu týkající se komunitního mapování v rozvojovém kontextu. Tento výzkum byl realizován ve 

dvou největších městech – Dakaru a Saint-Louis. V rámci této výzkumné stáže jsem měla možnost 

stát se na pět týdnů součástí komunity dobrovolníků, zabývající se sběrem dat a vylepšování 

základních map, které jsou součástí online platformy Open Street Map (OSM). Měla jsem příležitost 

účastnit se konferencí, schůzek s potenciálními partnery a workshopů v Dakaru a Saint Louis. V 

těchto městech se nachází dvě největší univerzity v zemi a právě v jejich zázemí se vytvořily dvě 

nejsilnější komunity OSM v Senegalu.  

 

 Stručný souhrn vykonaných činností 

V rámci svého výzkumu jsem vedla semi-strukturované rozhovory s koordinátory a implementátory 

projektu jak na místě, tak i pomocí moderních komunikačních technologií. Mezi aktivními 

dobrovolníky projektu bylo realizováno dotazníkové šetření, při němž bylo osloveno 26 

dobrovolníků v Dakaru a v Saint Louis. Skrze kontakty uvnitř komunity mi byl také umožněn přístup 

k interním dokumentům týkající se projektu. Jakožto externí dobrovolník komunity jsem měla 

možnost zúčastnit se konferencí D4D (Data for Development) a InnovAfrica Etap. Bylo mi taktéž 

umožněno účastnit se vyjednávacích schůzek s partnery a interních schůzí koordinátorů projektu.  

Poslední dny své výzkumné stáže jsem byla zapojena v rámci mise OIF (Mezinárodní organizace 

frankofonie) do administrativní práce komunity za účelem přípravy dokumentů pro získání legálního 

statusu pro komunitu. Na období před mým návratem domů byl naplánován dvoudenní workshop s 

místními koordinátory pro skupinu studentů geografie dakarské univerzity G15 s tématikou 

mapování na dálku v kontextu humanitární a rozvojové práce na základě satelitních snímku. 

Konkrétně se jednalo o aktivace Humanitarian Openstreetmap Teamu pro Sierru Leone a 

Středoafrickou Republiku. Tento workshop se však díky časové vytíženosti místních koordinátorů 

nepodařilo realizovat. 

 

 Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 

Díky výzkumné stáži jsem měla možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co obnáší příprava, realizace a 

zpracování dat v rámci kvalitativního výzkumu.  Získala jsem cenná data pro svou diplomovou práci 

a v neposlední řadě jsem se seznámila s kulturou a jazykem země, procvičila jsem si znalost 

francouzského jazyka a vytvořila si potenciálně zajímavé kontakty skrze organizaci, se kterou jsem 

spolupracovala. Pro místní organizaci byla moje přítomnost obohacující v několika směrech. Díky 

mým zkušenostem s komunitním mapováním jsem jim v rámci workshopu předala zajímavý náhled 

na danou problematiku v jiných zemích. Poslední dny své výzkumné stáže jsem byla také zapojena v 

rámci mise OIF (Mezinárodní organizace frankofonie) do administrativní práce komunity za účelem 

přípravy dokumentů pro získání legálního statusu pro komunitu. 

 

 Návrh prezentace výstupů 

Diplomová práce, článek na GIS portalu, článek na Rozvojovka.cz 

 

 Fotodokumentace (3 – 5 fotografií, jako příloha v .doc nebo .pdf) 

Viz. Fotodokumentace 

 

 

 



VYÚČTOVÁNÍ: 

 

 Vlastní náklady 
Hrazeno 

z Vavrouškova stipendia 

Cestovné 2 500 14 000 

Víza 1 250 0 

Ubytování 7 350 0 

Stravné 6 000 0 

Ostatní (specifikujte...)   

Očkování – břišní tyfus 650 0 

Cestovní pojištění 1 200 0 

CELKEM 18 950 14 000 

CELKOVÉ 

NÁKLADY  

(vlastní + stipendium) 
32 950  

 

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). 

 


