
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 

 

JMÉNO: Lenka Voleníková                                                      ROČNÍK: 1. magisterský  

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU:  Výzkumný pobyt v Zambii – Komunitní městské zemědělství 

VÝŠE STIPENDIA: 10 000,- CZK                                             ZEMĚ REALIZACE: Zambie 

TERMÍN REALIZACE: 24. 7. – 8. 10. 2013 

 

1) Stručný popis projektu/výzkumu 

 

Během mého pobytu v Zambii jsem působila ve městě Ndola, v provincii Copperbelt. 

Mým hlavním partnerem byla Copperbelt University (CBU) ve městě Kitwe, které je od 

Ndoly vzdálené zhruba 60 km. Z logistických důvodů se proto mým tzv. gatekeeperem 

stalo Ministerstvo zemědělství a družstev pro distrikt Ndola (DACO). 

Po celou dobu, kterou jsem strávila ve Ndole, jsem pracovala s komunitou farmářů, která 

prošla projektem From Seed to Table holandské organizace RUAF (Resource Centre on 

Urban Agriculture and Food Security), kdy realizátory byly právě CBU a DACO .  

Výzkum si kladl za cíl zejména: 

- Vyhodnotit situaci farmářů (socioekonomické podmínky) 

- Zjistit, jaký vliv měl projekt na farmáře jako jednotlivce a v čem z pohledu 

farmářů spočíval jeho hlavní přínos 

- Zhodnotit dopad projektu na komunitu  

 

2) Stručný souhrn vykonaných činností 

 

V prvních třech týdnech měl můj pobyt zejména explorativní charakter: věnovala jsem 

se neformálním rozhovorům a diskusím s farmáři a zaměstnanci DACO. Na základě 

tohoto pozorování jsem vytyčila hlavní výzkumné otázky a sestavila strukturu 

individuálních rozhovorů s farmáři.  

Ve druhé fázi pak probíhal samotný terénní výzkum. Vzhledem k jazykové bariéře jsem 

se rozhodla zvolit kvalitativní metody, především polostrukturované rozhovory 

s jednotlivými farmáři. Během tří týdnů jsem takto vyzpovídala přes dvacet farmářů. 

Na základě individuálních rozhovorů jsem posléze vytvořila strukturu otázek pro tzv. 

fokusní skupiny. Celkem byly uskutečněny čtyři skupinové diskuse, kterých se 

dohromady zúčastnilo 40 farmářů. 

V posledních fázi jsem se věnovala rozhovorům s nejvýznamnějšími stakeholdery 

v Ndole a předání relevantních informací získaných na základě skupinových diskusí 

samotným farmářům. 

  



3) Přínos pro studenta 

 

Jedním z přínosů mého výzkumného pobytu v Zambii bylo relativně podrobné 

seznámení se s realitou rozvojové země. Jako nejcennější však hodnotím získání prvních 

zkušeností s terénním výzkumem a vyzkoušení některých kvalitativních výzkumných 

metod v praxi. Vzhledem k tomu, že mým hlavním zprostředkovatelem byla vládní 

instituce (pobočka ministerstva), často jsem se setkávala s velice laxním přístupem ze 

strany zaměstnanců, kteří mi měli být nápomocni. Ačkoli mi tato okolnost velice 

ztěžovala práci, na druhou stranu jsem se naučila pružně reagovat na danou situaci. 

V neposlední řadě jsem získala řadu kontaktů, které mohu využít pro svou budoucí 

práci. 

 

4) Přínos pro partnerskou organizaci 

Hlavní přínos mého pobytu ve Ndole je zejména pro samotnou komunitu farmářů, se 

kterými jsem po dobu svého výzkumu pracovala. Na základě dat získaných z fokusních 

skupin jsem byla schopná předat informace členům komunity, které mohou posléze 

použít pro vyřešení některých problémů, kterým čelí. 

 

5) Návrh prezentace výstupů 

- Diplomová práce Community Based Urban Agriculture in Sub-Saharan Africa: Case 

study of Ndola, Zambia 

- Přednáška/diskuse na téma městské zemědělství 

- Článek 

 

6) Vyúčtování 

 

 Vlastní náklady 
Hrazeno 

z Vavrouškova stipendia 

Cestovné (Mnichov – 
Lusaka a zpět) 

13 492 Kč 10 000 Kč 

Ubytování 9 600 kč 0 Kč 

Stravné  12 000 Kč 0 Kč 

Očkování 720 Kč 0 Kč 

Ostatní náklady (internet, 

vízum, místní doprava 

atd.) 

4 500 Kč 0 Kč 

CELKEM 40 312 Kč 10 000 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY  

(vlastní + stipendium) 

Celkem: 50 312 Kč  
10 000 Kč hrazeno z Vavrouškova stipendia 

30 000 Kč hrazeno ze Zahraničních mobility UP 

10 312 Kč hrazeno z vlastních zdrojů 

 

 

 

 
 


